
Dažādas domas nāk 
prātā, kad vēroju manas 
agrākās dzīvesvietas tu-
vumā Kāpu ielā pacēlu-
šos pili, kura piederot, kā 
runā, Krievijas bagātāka-
jam cilvēkam. Šī ēka, pro-
tams, nav vienīgā savas 

sugas pārstāve; daudzviet pludmales tu-
vumā Jūrmalas kāpās sabūvētas stikla un 
betona kastes, kas atšķirībā no iepriekš 
minētās piepilda visu grunti. Lielvalsts 
turīgākajam cilvēkam, dabīgi, pienākas 
atbilstoša, plašāka apkārtējā teritorija.

Gribētos zināt, kā šie cilvēki te 
jutīsies – varbūt kā Jaunkrievijā, No-
vorosijā? Mani ukraiņu draugi stāsta, 
ka Jomas ielā viņi izraisījuši krievva-
lodīgo agresiju, jo runājuši ukrainiski.

Kādudien, kad (un ja) dzims jaunā 
demokrātiskā Krievija, arī latviešiem 
nāksies atbildēt uz neērtiem jautāju-

miem. Kāpēc krievu miljonārus uzaici-
nāja izklaidēties un apmesties uz dzīvi 
Latvijā, kāpēc bankām un nekustamā 
īpašuma biznesam pievilināja netīros, ar 
korupciju iegūtos līdzekļus? Kādas mo-
rālas tiesības Latvijai un citām rietum-
valstīm ir bāzt savā kabatā krievu no-
dokļu maksātājiem nozagto naudu, katru 
gadu desmitiem miljardu eiro? Vai nau-
du nāksies atdot? Starp citu, vai ir daudz 
tādu žurnālistu, kuru dzīvība Krievijā 
apdraudēta un kuri būtu ieguvuši patvē-
rumu Latvijā? Un kā ar rakstniekiem un 
citiem kultūras darbiniekiem?

Nesaprotu divus argumentus, ku-
rus dzird bieži:

1. Uzturēšanās atļauju pircēji Lat-
vijā, iespējams, ir Putina pretinieki.

2. Tie krievi, kuri kādu laiku uzturē-
jušies Rietumu demokrātiskās un tiesis-

Austrālijas latviešu 
žurnālists Pēteris Greste 
2014. gada 4. decembrī 
saņēma visprestižāko 
Austrālijas žurnālistu 
godalgu – Volklija go-
dalgu (Walkley Award) – 

par savu izcilo darbu žurnālistikā.
Pēteris Greste ir pašlaik apcietinā-

jumā Ēģiptē. Piešķirot godalgu, Vol-

klija valde cildināja Gresti par „viņa 
drosmīgo cīņu ne tikai atgūt savu brī-
vību, bet arī par brīvu presi un demo-
krātiju visgrūtākos apstākļos.“

Volklija godalgas piešķir Volklija 
organizācija (Walkley Foundation)* 
katru gadu kopš 1965. gada, lai atzī-
mētu izcilus Austrālijas žurnālistu 
sasniegumus. Godalgas ir 36 kategori-
jās, un viena no galvenām četrām ir tā, 

kuru piešķīra Pēterim Grestem.
Pētera Grestes vārdā balvu saņēma 

viņa brālis Andrejs, nolasot šo Pētera 
vēstuli no cietuma.

Dāmas un kungi! 
Šīs godalgas piešķiršana ir ļoti 

liels gods. Pasaules vēsturē ir bijuši 
izcili cilvēki ar plašu sabiedrības ie-
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Pēteris Greste apbalvots
Saņem Austrālijas žurnālistu godalgu

 
Turpinājums 3. lpp.

Arī latviešiem nāksies atbildēt
Ar kādām tiesībām mēs atbalstām kleptokrātiju?

 
Turpinājums 3. lpp.
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Mīļā Mildiņ!
Sestdien, 6. decem-

brī, Vanagu namā Ade-
laidē dzīve sita augstu 
vilni! Redzējām cilvē-
kus, kas nav redzēti kopš 
pagājušā gada tirdziņa, 
un nauda šķindēja visās 

kasēs uz nebēdu. Ziemassvētkos jau ir 

tā lielā iepirkšanās, kad gribas ieprie-
cināt savus mīļos ar jaukām dāvanām.

Mūsu Vanadžu priekšniece Regīna 
bija mūs atstājusi kā bāriņus, lai tie-
kam galā, kā mācēdami, jo pašai bija 
jāpalīdz senai draudzenei svinēt lielu 
dzimšanas dienu citā pilsētā. Tā nu va-
rējām izmantot gadījumu, lai drusku 
paslinkotu: kamēr kaķis prom, peles 
var paspēlēties! Kūkas izcepām gan, 
bet mantu tirdziņu lūdzām izkārtot In-
gai Pērkons-Grauzei, kurai katru gadu 
atsūta veselu kravu visādas skaistas 
un garšīgas lietas no Latvijas ar ce-
nām katrai kabatai. Par 50 centiem 
var dabūt gotiņas konfekti, bet, ja ir 
dziļākas kabatas, tad var iepriecināt 
sevi vai kādu citu ar grāmatām, šoko-
lādēm, mūzikas diskiem, kalendāriem 
un daudz, daudz ko citu. Viss latvisks, 
viss skaists, ieskaitot pašu pārdevēju!

Vanadžu ceptās piparkūkas izpār-
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Divkāršais Adventa brīnums
Adelaides draudzes Dāmu komitejas svētku sarīkojums

Nebūtu jau vairs ko 
brīnīties, bet kuru rei-
zi ieraugu Adelaides 
ev. lut. draudzes dāmu 
komitejas svētku galdu, 
palieku stāvot kā liela 
mākslas darba priekšā. 
Katru gadu atkārtojas 

tas pats brīnums, neskatoties uz to, ka 
ar katru gadu darba roku skaits ir sa-
mazinājies, un darītājām atkal gadiņš 
uzkritis pleciem. Neticami bagātīgais 
un gaumīgi iekārtotais gardumu klāsts 
pavisam ērti ieņemtu vietu jebkurā 
smalkā franču stila patiserijā. Tas ir 
gandrīz tikpat liels brīnums kā tas, kas 
cilvēci piemeklēja pirms divtūkstoš 
gadiem.

Laikmetā, kad citas dāmu komite-
jas jau sen savus galdus klāj ar prom 
sviežamiem papīra vai plastika plē-
ves galdautiem, baznīcas dāmas vēl 
arvien mazgā un gludina spodri bal-
tas damasta galda drānas; jau gadiem 
ilgi, bijušā komitejas priekšniece Ilga 
Jankēvica katram viesim ar savām 
rokām uztaisa kaut kādu mazu dāva-
niņu; rūpība turpinās ar dāvanām un 
kartiņām, ko katrs var izvēlēties no 
Ziemassvētku vecīša groza pirms sā-
kas mielasts; un katrs, kas uzstājas ar 
kādu priekšnesumu, saņem vēl kādu 
dāvanu. Dāmas parāda patiešām lielu 
rūpību un mīlestību.

Sarīkojumā pirmdien, 8. decembrī 
svētku dziesmas skandināja gan publi-
ka, gan Vanadžu ansamblis diriģentes 
Ineses Laines vadībā. Klausītājus ie-
priecināja trīs dažāda rakstura dzies-

mas ar interesan-
tām harmonijām 
un vienu pavadīju-
mu no Ineses pirk-
stiem. Ilga Vēvere 
ar aizkustinošu 
izteiksmi nolasīja 
kādu Jāņa Poruka 
biogrāfisku Zie-
massvētku stāstiņu 
(man saskrēja asa-
ras acīs, tā kā pēc 
tam nevarēju pa-
dziedāt), un Rasa 
Feja lasīja Blau-
maņa dzejoli. Sevišķi jāpiemin pava-
dītāju Tamāru Stadiolukas; saviem 97 
gadiem un vājai redzei spītēdama, viņa 
vēl pavisam pieņemami spēlē klavieru 
pavadījumus kopīgām dziesmām, kā to 
veikusi jau gadiem ilgi. Apbrīnojami!

Dāmu komitejas priekšniece Mai-
ja Sila apsveica klātesošos, teikdama, 
ka, lai gan komerciālisms ir lielā mērā 
pārņēmis Ziemassvētku īsto nozīmi, 
tas nemazina to lielo dāvanu, ko saņē-
mām pirms divtūkstoš gadiem. Katru 
gad’ no jauna... Tad mūs aicināja pie 
svētku galda. Pie labākās gribas un ar 
vislielāko piespiešanos, vairāk nekā 
četras reizes nevarēju aiziet. Ar acīm 
vēl ēstu, bet cilvēkam taču tikai viens 
vēders vien ir, un tas pats jau degunam 
ceļu rāda!

Paldies čaklām baznīcas dāmām 
par darbīgām rokām un mīlošām sir-
dīm.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Daļa no dāmu komitejas svētku galda.
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Vanadzes dzied.
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Adelaidē Ziemassvētku tirdziņš
Dāvanas un kūkas

Inga ar skaistām mantām no Latvijas.
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tekmi, kas savu ietekmi ir sasnieguši 
ar neparastu talantu un neatlaidību.

Un tad ir tādi, kas nokļūst pasaules 
krustcelēs nejauši drīzāk nekā ar nolūku.

Mēs piederam šajā otrajā katego-
rijā – trīs žurnālisti, kas ziņoja par 
vēsturiskiem notikumiem, kā tie vei-
dojās Ēģiptē. Mēs ziņojām ar profe-
sionalitāti un integritāti, kā to darītu 
jebkurš godīgs žurnālists.

Tātad, šī godalga ir ne tik daudz 
par to, ko mēs trīs esam darījuši, bet 
par to, ko mēs pārstāvim: cīņā sargāt 
to, kas ir universāli atzīts kā demokrā-
tijas kodols. Es esmu ļoti pagodināts, 
pieņemot šo godalgu, un to pieņemu 
visu to cilvēku vārdā, kas cīnās ne tikai 
par mūsu brīvību, bet par preses brīvī-
bu visur, kur tā ir apspiesta. Paldies.

Pēteri Gresti un viņa divus Al Dža-
zira ziņu aģentūras kolēģus – Moha-
medu Fahmiju (Mohamed Fahmy) un 
Baheru Mohamedu (Baher Mohamed) 
notiesāja 2014. gada 23. jūnijā uz sep-
tiņiem gadiem cietumā par „netais-
nīgiem ziņojumiem“, kas „apdraud 
Ēģiptes valsts drošību“ un par sadar-
bību ar aizliegto Musulmaņu brālību.

Visi trīs žurnālisti ir apcietināti, ne-
ņemot vērā mudinājumus no daudziem 
pasaules līderiem tos atbrīvot – to starpā 
no ASV prezidenta Obamas un Austrā-
lijas premjerministra Abota. Visi trīs 
apcietinājumā esošie žurnālisti ir pie-

prasījuši pārsūdzēšanas prāvu. Ēģiptes 
Kasācijas tiesa 2015. gada 1. janvārī 
sāks lemt vai pārsūdzēšana ir attaisnoja-
ma. Ēģiptes prezidents El Sisijs (El Sesi) 
ir vairākas reizes teicis, ka jāļauj for-
mālajam juridiskam procesam izritēt, 
pirms viņš var iejaukties un izmantot 
prezidenta tiesības žurnālistus atbrīvot.

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

* http://walkleys.com/

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Adventes laiks – at-

nākšanas laiks (no latīņu 
adventus – atnākšana). 
Gaidām Ziemassvētku at-
nākšanu. Šis ir laiks mie-
ram un pārdomām. Katru 

svētdienu aizdedzinām par vienu sveci 
vairāk Adventes vainagā, līdz kamēr deg 
visas četras sveces, un Ziemassvētki klāt.

Dažreiz liekas, ka Latvijā ir mūžī-
gā Advente. Mēs visu laiku gaidām uz 
kaut ko – uz brīnumu, ko mums piene-
sīs no kādas gudrākas, varenākas vie-
tas. Mums ir grūti iedomāties, ka paši 
būtu spējīgi radīt šādu brīnumu.

Atcerēsimies kaut vai vienu tādu brī-
numu – 1916. gada 23. decembra naktī 
(pēc jaunā stila – 5. janvārā naktī) sākās 
latviešu strēlnieku dalība Ziemassvētku 
kaujās, kas bija iecerētas kā Ziemassvēt-
ku dāvana caram – Jelgavas atbrīvošana 
no Vācijas armijas. Tieši latvieši izcīnīja 
zīmīgu uzvaru, bet Sibīrijas strēlnieki 
atteicās doties kaujā, un latviešu ieguvu-
mi ātri vien tika pazaudēti. Cars nesa-
ņēma paredzēto dāvanu, un latvieši līdz 
Ziemassvētku kauju beigām 29. decem-
brī cieta vismaz 1500 kritušo un ap 7000 
bez vēsts pazudušo vai ievainoto.

Gaidot Ziemassvētkus atcerēsi-
mies, ka ir viens brīnums, kas mums 
dots kā dāvana, bet visus citus brīnu-
mus varam ar pašu spēkiem izveidot. 
Tikai šoreiz padomāsim, kam šo mūsu 
brīnumu dāvināt.

GN

Pēteris Greste apbalvots
Turpinājums no 1. lpp.

Pētera Grestes brālis Andrejs saņem 
godalgu Pētera vārdā.
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kās valstīs, kļūst iecietīgāki, ar plašāku 
redzesloku un pēc atgriešanās Krievijā 
varētu mainīt dzimtenes virzību.

Daudzi Krievijas politikas pētnieki 
uzskata, ka šajā valstī mūsdienās pa-
stāv kleptokrātija, citiem vārdiem sa-
kot, uz zagšanu balstīta sabiedrība, ko 
vada antidemokrātiska grupa. Ja tā tie-
šām ir, tad kādā veidā, kaut teorētiski, 
Putina grupai nepiederošam iespējams 
saraust bagātību? Politoloģe Karena 
Daviša savā jaunajā grāmatā Putin’s 
Kleptocracy (Putina kleptokrātija) 
raksta, ka dažādu līmeņu oligarhi un 
biznesmeņi, kuri nespēlēja pēc Putina 
noteikumiem, tika iznīcināti.

Otra argumenta sakarā var jautāt: 
kāpēc lai Krievijas sistēmu gribētu refor-
mēt cilvēki, kuri bauda visas privilēģijas, 
ko elitei piederīgajiem piešķir pašreizē-
jais stāvoklis valstī: studijas Rietumu la-
bākajās augstskolās, kur semestra maksa 
ir desmitiem tūkstošu dolāru, lidojumi 
biznesa klasē uz savām dāčām Rivjērā 
un Floridā un tā tālāk? Turklāt daudzi 
no tiem, kuri studējuši Rietumos, nemaz 
nevēlas atgriezties Krievijā.

Par savu stratēģisko ienaidnieku 
Krievija noteikusi rietumvalstis. Tie 
paši vīri, kuri tagad savu karjeru balsta 
uz naidu pret Rietumiem, iemetuši sa-
vas sievas un bērnus tieši ienaidnieka 

apkampienos. Ārvalstu medijos var iz-
lasīt, ka prezidenta Putina meita dzīvo 
Holandē (vai dzīvoja; Putins nav apstip-
rinājis šo ziņu). Ārlietu ministra Sergeja 
Lavrova meita studēja ASV labākajās 
augstskolās un lielāko daļu mūža dzīvo-
jusi Ņujorkā. Atklājies, ka Valsts domes 
ētikas komisijas priekšsēdētājam Vladi-
miram Pehtinam Floridā pieder īpašumi 
divu miljonu dolāru vērtībā, par kuriem 
viņš klusējis; viņa bērni un mazbērni 
dzīvo ASV. Krievijas bērnu tiesību aiz-
stāvja Pavela Astahova jaunākā atvase 
dzimusi Francijā, kur joprojām dzīvo 
viņa sieva un trīs bērni – villā kaut kur 
Nicas tuvumā. Krievijas dzelzceļu iz-
pilddirektora Vladimira Jakuņina dēli 
dzīvo Londonā, un Rietumos mīt arī 
domes priekšsēdētāja vietnieka Serge-
ja Žeļezņaka un antihomoseksuālisma 
likuma mātes Jeļenas Mizuļinas bērni. 
Domes deputātes Irinas Rodņinas meita 
strādā par žurnālisti ASV; māte Krievi-
jā ievietoja tviterī rasistisku karikatūru 
par Baraku Obamu.

Man nekas nav pret studēšanu ār-
zemēs, tieši otrādi. Esmu pats mācījies 
ārzemēs. Tomēr uzturēšanās ārzemēs 
automātiski nemaina visu cilvēku pa-
saules uzskatu. Ceru, ka Latvijas oligar-
hu bērni, ja viņi kādudien atgriezīsies 
dzimtenē, būs pārliecināti demokrātijas, 
vienlīdzības un tiesiskas valsts aizstāvji.

Juka Rislaki (Jukka Rislakki)
Pirmpublicējums „Latvijas Avīzē“

Arī latviešiem nāksies atbildēt
Turpinājums no 1. lpp.

Izmantojiet laikrakstu 
„Latvietis“, lai nosūtītu 

Ziemassvētku sveicienus un 
Jaunā gada vēlējumus radiem, 

draugiem un paziņām visā 
pasaulē! Laikrakstu „Latvietis“ 

lasa latvieši visā pasaulē.

Cena $6 par 1cm vienā slejā.
Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $36

Pasūtiet kalendāru 
2015. gadam!
Vārda dienu kalendārs ar 

Latvijas Republikas svētku un 
atzīmējamām dienām.

Ilze Šēnberga-Nāgela
Gleznu fragmenti

redakcija@laikraksts.com
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Sidnejas Kino 
klubs tika nodibināts 
2013. gadā, un tā ienā-
kumi atbalsta Sidnejas 
Latviešu biedrības dar-
bību.

Šogad Kino klubs ir 
veltījis visus ienākumus, kopsummā 
$1 819, lai atbalstītu godalgas Kultūras 
dienu īsfilmu konkursam. Liels paldies 
Kino kluba organizētajiem Inesei Pē-
tersonei, Andrim Vītoliņam un Zintim 
Dakmantonam (Duckmanton) par šo 
ziedojumu!

2014. gadā notika astoņas Kino 
kluba izrādes, kurās tika rādītas 11 fil-
mas. Četrās izrādēs bija klāt arī filmu 
režisori. Lūcija Ločmele divas reizes 
piedalījās ar savām filmām Saulessve-
ce un Svešais; Laura Zustere stāstīja 
par savu filmu Stāsti par ugunsgrē-
kiem; un poļu režisore Sofija Turkevica 
(Sophia Turkiewicz) atbildēja uz jautā-
jumiem par viņas mātes dzīves stāstu 
Reiz mana māte. Kino kluba izrādes 
apmeklēja ne tikai latviešu sabiedrība, 

bet arī vairāki ska-
tītāji no citām bal-
tiešu kopienām un 
tuvākās apkārtnes. 
Apmeklētāju vidū 
bija arī Austrāli-
jas politiķis Lorijs 
Fērgusons (Laurie Ferguson), kas atzi-
nīgi novērtēja Kino kluba darbu. Savu 
vizīti Latviešu namā viņš pieminēja 
arī savā personīgajā blogā.

Kino kluba izrādes notiek Sidne-
jas Latviešu namā reizi mēnesī. Par 
Sidnejas Latviešu kino klubu, skat.: 
http://slb.org.au/SLB_new/Pages_LV/

FilmClub_LV.html
AL 55. Kultūras dienu īsfilmu 

konkursa filmas tiks rādītas svētdien, 
2014. gada 28. decembri plkst. 19.30 
Sidnejas Latviešu namā. Nāciet skatī-
ties un balsot par labākajām filmām!

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

29. novembra va-
karā Sidnejas Latviešu 
namā visiem interesen-
tiem bija lieliska iespēja 
pavisam vienkāršā un 
mājīgā atmosfērā sa-
tikt, dzirdēt un redzēt 
Latvijā labi pazīstamo 

komponistu Valtu Pūci. Par šī brīniš-
ķīgā vakara organizēšanu čakli rūpē-
jās neviens cits kā Austrālijas Latviešu 
55. Kultūras dienu mūzikla Burvis no 
Oza zemes režisore Ilona Brūvere ar 
palīgu komandu, kas visiem apmek-
lētājiem piedāvāja garšīgas vakariņas 
un laipnu uzņemšanu. Tieši pateico-
ties viņas uzaicinājumam un mūzikla 
iestudējumam Burvis no Oza zemes, 
Valts Pūce šobrīd viesojas Austrālijā. 
Pieņemu, ka visiem jau zināms, ka 
Valts ir šī uzveduma mūzikas autors.

Vakara iesākumā komponists maz-
liet pastāstīja par sevi un savu ģimeni, 
kurā, ne ka par lielu pārsteigumu, bez 
Valta netrūks arī vairāki citi talantīgi 
cilvēki. Tāpat Valta ģimene (vecāki), 
kā liela daļa latviešu ģimeņu, neizbēga 
padomju okupācijas režīma vājprātu 
un tā sekas, un varbūt tāpēc viņa ve-
cāki viņu sūtīja mācīties tieši mūziku, 
jo, atsaucoties uz komponista teikto, 
ir salīdzinoši grūti piesieties vai tevis 
sacerētā mūzika skan ne tik komunis-
tiski, vai tomēr komunistiski.

Kā jau tas pienākas kulturālās va-
kariņās, un jo īpaši, ja vakariņots tiek 
kopā ar pazīstamu komponistu, ne-

izpalikām arī bez mūzikas, kas šajā 
gadījumā tika atskaņota vislabākajā 
variantā, proti, pašam komponistam 
izspēlējot un izdziedot savus darbus! 
Pieņemu, ka būs cilvēki, kas pabrī-
nīsies un nodomās, ka esmu līdz šim 
dzīvojusi uz mēness, šo nezinot, bet 
mani pārsteidza Valta melodiski har-
moniskā balss, kas neizbēgami atgādi-
nāja par mājām Latvijā. Tāpat skanēja 
ne tikai klavieres, bet arī vijole Andra 
Karika izpildījumā, kas pavadīja Val-
ta priekšnesumus. Papētot dziļāk, sev 
par patīkamu pārsteigumu atklāju, ka 
vairāku, manu mīļu melodiju autors 
ir tieši Valts Pūce. Tā kā šajā vakarā 
sanāca ne tikai garšīgi paēst, bet arī 
mazliet uzspodrināt intelektu.

Valts Pūce šobrīd Sidnejā aktīvi 
līdz pat 21. decembrim palīdz Sidne-
jas latviešu teātra aktieriem ar izrādes 

Burvis no Oza zemes 
muzikālo daļu, kas vi-
siem izrādes dalībnie-
kiem nenoliedzami būs 
liels ieguvums, jo no 
kā gan vēl var vislabāk 
iemācīties, kā no paša 
pirmavota, šajā gadīju-
mā, – komponista! Tāpat 
šis vakars viesa pārliecī-
bu, ka izrādes aktieri labi 
pārzina savu lomu tekstus, jo atskanot 
izrādes mūzikai, vakara gaitā netrūka 
arī līdzdziedātāju.

Starp komponista pazīstamākajiem 
projektiem Latvijā, no kuriem dažus 
dzirdējām arī nupat iztirzātajās vakari-
ņās, varam minēt kameransambli Ma-
rana, ar kuru Valts Pūce viesojās arī 

Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienas
Vakariņas ar Valtu Pūci

Valts Pūce pie klavierēm un Andris Kariks, vijole.
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Sidnejas Kino Kluba atbalsts AL55.KD
Godalgas īsfilmu konkursam

Kino Kluba organizētāji Inese Pētersone, Andris Vītoliņš 
un Zintis Dakmantons (Duckmanton) pasniedz Kino Klu-
ba veltīto naudu Kultūras dienu īsfilmu konkursa vadītā-
jam Ojāram Grestem 2014. gada novembrī.
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Melburnas Latviešu vidusskolas 
(MLV) gada noslēguma akts notika 
sestdien, 29.  novembrī Melburnas 
Latviešu namā. Vidusskolu beidz Lija 
Andersone, Kārla Jaudzema un Kal-
vis Švolmanis.

Aktu atklāja mācītāja Daiņa Mar-
kovska vadītais svētbrīdis, kurā viņš 
atgādināja, ka ir jauki, ka katrs skolas 
audzēknis ir indivīds ar savu personī-
bu, ar savām dotībām. Skolas vadītājs 
Kārlis Brēmanis sniedza skolas darbī-
bas pārskatu. Trīs klasēs sestdienās ir 
kopā vienpadsmit audzēkņu, bet trīs-
padsmit pieaugušo ir divās otrdienas 
vakaru klasēs. Šis ir bijis aizņemts un 
ražīgs gads ar vairākiem speciāliem 
projektiem un nodarbībām. Kalpa-
ka dienas aktā audzēkņi stāstīja par 
latviešu partizānu Leonīdu Reimani, 
kas cīnījās pret okupantiem gados pēc 
Otrā pasaules kara. Jaunieši sagatavo-
ja un sniedza dziesmu viktorīnu abu 
latviešu skolu pēcpusdienā. Kopā ar 
Daugavas skolas bērniem vidusskol-
nieki sagatavoja divas kora dziesmas, 
kuras dziedāja Valsts svētkos.

Audzēkņi piedalījās daiļamatnie-

cības darbnīcās oktobrī un trīs au-
dzēkņi bija Sveika, Latvija! braucienā.

Liels projekts bija filmas gatavoša-
na AL 55.Kultūras dienu īsfilmu kon-
kursam. Šī aktivitāte atspoguļo ener-
ģiju un rosību, kas manāma plašākajā 
latviešu sabiedrībā Melburnā.

Skolas vadītājs pateicās skolotājām 
Anitai Andersonei, Edītei Atvarai, 
Lailai Grosai, Ievai Kainai un Jolan-
tai Lārmanei par darbu, kā arī biblio-
tekārei Aijai Grosai. Liela pateicība 
Latviešu nama kooperatīvam, nama 
pārvaldniekam un kafejnīcas darbinie-
kiem Māras Lezdkalnas un Roksijas 
Reiteres vadībā.

Publiku iepazīstināja ar Aijas Gro-
sas sastādīto MLV vēstures sakārtoju-
mu. Aija Grosa ir skatījusi visus avīzes 
Austrālijas Latvietis izdevumus kopš 
1972. gada un visus laikraksta Latvie-
tis izdevumus, savācot rakstus un fo-
togrāfijas, kas saistās ar vidusskolu, tās 
skolotājiem un audzēkņiem. Milzu pa-
teicība par šo lielo un ļoti vērtīgo darbu.

Publiku iepriecināja divi mūzikas 
priekšnesumi: Lijas Andersones, Kār-
las Jaudzemas un Lailas Grosas snie-

gumā R. Tiguļa dziesma Dod, Dieviņi 
un R. Kaupera Mana dziesma, kuru 
dziedāja MLV un Daugavas skolas au-
dzēkņi Jolantas Lārmanes vadībā.

Liecības izdalīja audzēkņiem un 
trešās klases skolotāja Anita Anderso-
ne raksturoja abiturientus. Organizā-
ciju pārstāvji apsveica audzēkņus un 
skolu.

Pēc akta visi pakavējās pie kafijas 
galda.

KB
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas Latviešu vidusskola
Šogad trīs abiturienti

Abiturienti. No kreisās: Lija Anderso-
ne, Kalvis Švolmanis, Kārla Jaudze-
ma.
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Lai gan oficiāli vasara jau sākusies, 
dārzos zied jasmīni un lilijas, un dobēs 
gatavas zemenes un avenes, bet Hobarta 

sagaidīja tālo ciemiņu ar vēsu sveicie-
nu – smidzinošu lietutiņu un tikai +14°C.

Viesmīlīgās Ievas un Arnolda Šau-

ļu mājas uzņēma nelielo Hobartas lat-
viešu un cittautiešu pulciņu. Kopā sa-
nācām kādi 19, kas ar interesi gaidīja 
viesa stāstījumu.

Tālavs Jundzis pastāstīja par Tas-
mānijas un citu Austrālijas pavalstu 
baltiešu ieguldījumu Latvijas neatka-
rības atgūšanā. Viņš arī meklēja vai-
rāk informāciju tieši par tasmāniešu 
aktivitātēm pret Vitlama (Whitlam) 
valdības rīcību septiņdesmitajos gados 
un ar lielu interesi uzklausīja to noti-
kumu dalībnieku atmiņas.

Stāstījuma beigās viesis atbildēja 
uz klausītāju jautājumiem. Liela daļa 
to bija par notikumiem Ukrainā un 
pašreizējām Latvijas un Krievijas at-
tiecībām un to nākotni.

Pēcpusdiena kā vienmēr noslēdzās 
ar garšīgiem latviskiem ēdieniem, un 
sarunas vēl ilgi turpinājās.

Ilona Džeikobsona (Jacobson)
Laikrakstam „Latvietis“

Tālavs Jundzis Hobartā
Stāsta par Austrālijas baltiešu ieguldījumu Latvijas neatkarības atgūšanā

Tālavs Jundzis (pēdējā rindā centrā) ar hobartiešiem.
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Austrālijā deviņdesmito gadu sākumā, 
Pūces etnogrāfisko orķestri, Dailes 
teātra izrādi Šveiks, neskaitāmus dzies-
mu ciklus, kas tapuši vairākiem Latvi-
jas koriem un māksliniekiem un, pro-
tams, mūziklu Burvis no Oza zemes.

Tiem, kas atnāca, domāju, ka bija 
labs un vērtīgs vakars, bet tiem, kas 
šo nokavēja, vēl ir iespēja komponistu 
satikt 21. decembrī Sidnejas Latviešu 
namā izrādes pirmuzvedumā. Un ja 
tomēr netiekat arī uz šo, tad noteikti 
nepalaidiet garām izrādes otru uzvedu-
mu 28. decembrī, kas nu jau tiks rādīts 
bez Valta klātbūtnes, bet kurā, protams, 

varēsiet dzirdēt viņa mūziku un, pēc 
paša komponista vārdiem, piedzīvot iz-
rādi, kuras pamatstāsts, lai gan ņemts 
no amerikāņu autora stāsta motīviem, 
pateicoties Pētera Brūvera tekstam un 
latviešu mūzikai, sevī nes pavisam citu, 
latvisku mentalitāti.

Rita Vīksniņa
Laikrakstam „Latvietis“

AL55KD
Turpinājums no 4. lpp.
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Latvijas Republikas Saeimā 4. decembrī 
nodibināta deputātu grupa Latvijas Okupāci-
jas muzeja atbalstam. Grupas mērķis ir sek-
mēt muzeja darbību un atbalstīt tā attīstības 
projektus: Nākotnes namu, kas ietver jaunas 
ekspozīcijas ierīkošanu rekonstruētajā ēkā 
Latviešu Strēlnieku laukumā un muzeja iz-
stādes turpināšanu Stūra mājā.

Deputātu grupā darboties pieteikušies Inese Laizāne, 

Edvīns Šnore, Inguna Rībena, Ilmārs Latkovskis, Jānis 
Dombrava, Einārs Cilinskis un Janīna Kursīte no Nacio-
nālās apvienības Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK frakcijas un Ojārs Ē. Kalniņš, Atis Lejiņš, Romu-
alds Ražuks, un Aldis Adamovičs no Vienotības frakci-
jas. Grupu vadīs I. Laizāne, bet vadītājas vietnieks būs 
O. Ē. Kalniņš.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja Sabiedrisko lietu speciāliste

Latvijas Valsts ne-
atkarības proklamēša-
nu atzīmēja Sidnejā ar 
svinīgu aktu 2014. gada 
18.  novembrī Sidnejas 
Latviešu namā. To šo-
gad organizēja Sidnejas 

Latviešu vīru koris, un sarīkojumu 
vadīja jaunās paaudzes korists Oskars 
Štubis.

Svētku runu teica Latvijas viesis, 
mākslas vēsturnieks Māris Brancis 
par tematu Kā es ieaugu Latvijā (skat. 
runu laikraksta Latvietis Nr. 336).

Katru gadu 18. novembra sarīko-
jumā Sidnejas Latviešu teātris piešķir 
ilggadējā teātrnieka Spodra Klauverta 
piemiņas fonda balvu. Balva ir atzinība 
par nozīmīgu devumu latviešu sabied-
rībai. To šogad saņēma zinīga un ap-
dāvināta Sidnejas jauniete Elita Luce. 
Balvu pasniedza Klauverta Fonda pār-
stāve Lija Veikina, citējot Jāni Poruku:

Maz zināt un daudz just, tas dzīvi 
raibu dara.

Daudz zināt un maz just, tā liela 
dzīves vara.

Bet kurš daudz zina un jūt un dar-
bā allaž grib būt,

Tam ir kas no Dieva gara.

Elitai tautas mīlestība ir ielikta pa-
šos pamatos – ģimenē. Viņas vecvecā-
ki un vecāki ir ilgus gadus darbojušies 
mūsu sabiedriskajā un mākslas dzīvē. 
Tagad mazmeita un meita turpina vei-
cināt latviskumu.

Elita 1993. gadā beidza Jaundien-
vidvelsas vidusskolu (NSW Higher 
School Certificate) ar latviešu valo-
du, kā vienu no priekšmetiem. Elita ir 
piedalījusies 3x3 saietos, Annas Zie-
dares Vasaras vidusskolā, dziedājusi 
Sidnejas jauniešu vokālajā ansamblī 
Jaunais vējš, dejojusi Jautrā pārī un 
2013. gada Latvijas Dziesmu svētkos 
dziedāja kopkorī.

Viņa ir reģistrēta žēlsirdīgā māsa un 
vecmāte, un ir ieguvusi maģistra grādu 
pirmskolas vecuma bērnu apmācībā 
(Early childhood learning). Elita strādā 
kā skolotāja ne tikai austrāliešu skolā, 
bet arī mūsu Sidnejas Latviešu sestdie-
nas skolā. Viņai ir dziesmas un teātra 
spēles prieks, un Elita sekmīgi darbojas 
Sidnejas Latviešu teātra ansamblī.

2013. gadā Elita beidza Melburnā 
rīkoto kora diriģēšanas kursu un ir 
uzaicināta diriģēt kopkori Austrālijas 
latviešu 55. Kultūras dienās (AL55.
KD) 2014. gadā Sidnejā. Viņa ir AL55.
KD rīcības komitejas locekle. Elita ir 
izcila latviete un ir bagāti nopelnījusi 
šo balvu.

18. novembra aktu kuplināja Sid-
nejas Latviešu vīru koris ar sešām 
dziesmām: Mēs mīlam zemi šo, Tur 
Vidzemē, Dziesma dziesmai, Dzīvības 
mūžīgais vārds, Manai tautai un Ma-
nai dzimtenei. Otro un trešo dziesmu 
diriģēja kora dalībnieks Ivars Štubis; 
pārējās vadīja kora galvenā diriģente 
un kora dvēsele Daina Jaunbērziņa. 
Paldies korim par lieliski spēcīgo dzie-
dāšanu! Klavieru pavadījumu spēlēja 
kora ilggadējais draugs, izcilais poļu 
pianists Voiteks Višņievskijs (Woj-
ciech Wisniewski).

Vēl jāpiemin, ka akta krāšņumu 

bagātināja Vijas Spoģes Erdmanes un 
Pētera Erdmaņa skaistais skatuves ie-
tērps. Vija un Pēteris Latviešu nama 
skatuvi ir dekorējuši ar sirdi un dvēse-
li daudzām jo daudzām lugām, kā arī 
citiem sarīkojumiem, un viņu māks-
linieciskais devums ir neatvietojams. 
Paldies, Vija un Pēter!

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

18. novembra sarīkojums Sidnejā
Spodra Klauverta balva Elitai Lucei

Māris Brancis Sidnejas Latviešu namā.
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Skatuves dekorētāji Vija Spo-
ģe-Erdmane un Pēteris Erdmanis ar 
SLVK diriģenti Dainu Jaunbērziņu 
(centrā).
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No kreisās: Spodra Klauverta fonda 
balvas saņēmēja Elita Luce, fonda 
pārstāve Lija Veikina.
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Saeimā nodibināta Okupācijas muzeja atbalsta grupa
Deputāti no divām frakcijām

Neesiet kūtri biļešu pircēji! Biļetes uz Kultūras dienu Balli jāiegādājas līdz 22. decembrim. Biļetes uz kuģīša izbraucienu arī jāiegādājas 
līdz 22. decembrim. Lai nodrošinātu vakariņas Danču vakarā un īsfilmu konkursa vakarā, biļetes jāiegādājas jau iepriekš!
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Saulainajā svētdie-
nas rītā, 16.  novembrī, 
liekas, ka visa daba prie-
cājās kopā ar tautiešiem 
Sietllas Latviešu namā, 

atzīmējot Latvijas valsts 96. gadadie-
nu, jo pasaulē izslavētais Sietlas lietus 
bija pazudis kā uz burvja mājienu.

Valsts svētku dievkalpojumu vadī-
ja mūsu mīļā mācītāja, šobrīd jau prā-
veste, Daira Cilne. Savā vienkāršībā 
eleganto altāri greznoja sarkanbaltsar-
kanas rozes un svečturos aizdegtās 
sveces. Sietlas latviešu jaunieši ienesa 
Latvijas karogu, paliekot godasardzē 
blakus altārim, bet Sietlas Latviešu 
skolas bērnu korītis (mazie saules sta-
riņi) Dairas Cilnes vadībā nodziedāja 
pāris dziesmiņu. Valsts svētku diev-
kalpojuma sprediķis Sietlā bija mīles-
tības, ticības un cerības apliecinājums 
Latvijai. Prāveste Daira Cilne atgādi-
nāja Latvijas dziesmotās revolūcijas 
vēsturi, mācītāju Jura Rubeņa, Mod-
ra Plātes un Māra Ludviga lomu tajā; 
uzsvēra latviešu kopības sajūtu grūtos 
un bīstamos brīžos. „Gars un griba ir 
mūsu pastāvēšanas pamatā, ir jāpārvar 
bailes, jāizkopj veselīga pašapziņa. 
Patiesība uzvarēs,“ ar pārliecību tei-
ca prāveste un novēlēja mums visiem 
gudru sirdi, lai varam novērtēt to, kas 
ir labs. „Mīļais Debesu Tēvs, svētī lat-
viešus visā pasaulē!“ – savu sprediķi 
nobeidza Daira Cilne. Svinīgo gaisotni 
Dievnamā lieliski papildināja Sietlas 
koris Siguldas balsis ar Ērika Ešenval-
da Dvēseles dziesmu. Diriģēja Maija 
Riekstiņa.

Pēc dievkalpojuma apmeklētāji 
baudīja šefpavāra Jāņa Pelēķa gatavo-
tās pusdienas Nama lielajā zālē. Kā jau 
tas lielos svētkos latviešiem pieņemts, 
dzīru galdā netrūka slavenie štovētie 
kāposti un desiņas, kūkas un tortes, 
kafija un tēja, bet pie vīna galda omu-
līgais bārmenis Ričards Vīsts (Wiest) 
piedāvāja baltos, sarkanos vīnus un 
sulas.

Svētku pusdienām sekoja formālā 
daļa ar karogu ienešanu, ASV himnu, 
svētbrīdis ar prāvestes Dairas Cilnes 
apsveikuma vārdiem, Latviešu bied-
rības Vašingtona štatā (LBVŠ) priekš-
sēdes Sarmītes Dāvidsones uzrunu. 
S. Dāvidsone sveica augstos viesus un 
visus pārējos klātesošos, priecājoties, 
ka atkal varam visi kopā svinēt Latvi-
jas valsts dzimšanas dienu. Viņa pie-
teica svētku programmu un nobeidza 
uzrunu ar Māras Zālītes dzejas vār-
diem: Kopā esam, kopā būsim! Mums 
ir visiem viena sirds! Sekoja Latvijas 
Valsts prezidenta Andra Bērziņa svēt-
ku runas video ieraksts ar akcentu 
valsts drošības jautājumā un Latvijas 
valsts himnu.

Latvijas goda konsuls Stīvens 
Zīrškijs (Stephen Zirschky) (kopš 

2006. g.) runāja 
par starptautisko 
stāvokli, par Krie-
vijas konfliktu ar 
Ukrainu. Brīvību 
ir grūti iegūt, bet 
viegli zaudēt, viņš 
teica. Igauņu ap-
vienības pārstāvis 
Vašingtona štatā 
Kaljo Konsa ru-
nāja par Igaunijas 
un Latvijas valstu 
attiecībām, pie-
minēja Dziesmu 
svētkus; uzsvēra, 
ka demokrātija ir 
instruments nevis 
mērķis un komen-
tēja Krievijas ag-
resīvo rīcību. Lie-
tuviešu apvienības 
pārstāvis Rimas 
Miksiss (Miksys) 
visus apsveica lat-
viski Neatkarības 
svētkos un patei-
cās par labu sa-
darbību ar LBVŠ. 
Vašingtonas Uni-
versitātes latviešu 
valodas lektore 
Iveta Grīnberga, 
tērpusies skaistajā Alsungas tautas tēr-
pā, pateicās par atbalstu Baltijas studi-
jām un informēja, ka latviešu valodu 
20 programmas pastāvēšanas gados 
ir mācījušies 135 studenti, apmēram 
puse latviešu izcelsmes, puse – ame-
rikāņu. Bet rudens ceturksnī vairāk 
nekā simts amerikāņu studentu klau-
sās profesora Gunta Šmidchena Fol-
kloras kursu angļu valodā par latviešu 
tautas dziesmām un latviešu dziedāša-
nas tradīcijām.

Šogad ALA piešķīra Atzinības 
goda rakstu profesoram Guntim Šmid-
chenam, Šarlīnei (Charlene) un Tālim 
Jaundālderiem un Jānim Rogainim. 
(Profesora Šmidchena apbalvojumu 
saņēma viņa dzīvesbiedre Zinta Šmi-
dchena un Jāņa Rogaiņa – viņa māsa 
Vija Rauda.) LBVŠ atzinības rakstus 
saņēma Daglass (Douglas) un Silvi-
ja Copeland, Ivars Graudiņš, Vilnis 
Birnbaums un Daina Birnbauma. (Abu 
Birnbaumu apbalvojumus saņēma 
viņu vecāki Vija un Andrejs Birbau-
mi.) Savukārt no Daugavas Vanagiem 
un LBVŠ Pateicības rakstus par dros-
mi un varonību cīņās pret ļaunuma va-
rām saņēma vecie leģionāri Jānis Bēr-
ziņš, Imants Bitners, Harijs Saukants, 
Jānis Smuidriņš, Kazimirs Upenieks, 
Voicechs Upenieks un Andrejs Grava.

Viena no šīs vasaras ALA izglītī-
bas programmas Sveika, Latvija! da-
lībniecēm Larisa Šulca dalījās savos 
iespaidos par Latvijā redzēto un dzir-

dēto. Pirmais šoka moments – visi vis-
apkārt runā latviski! Programma bijusi 
ļoti blīva, interesanta un izglītojoša, un 
ļoti garšīga! Vecrīga, Stūra māja, jau-
nā, vienkārši fantastiskā pēc arhitek-
ta Birkerta projekta celtā bibliotēka, 
Brāļu kapi, Rundāle, Aglonas bazilika 
(skaistākā vieta, kur Larisa vispār esot 
bijusi), Sigulda, bobsleja trase, Kolkas 
rags, Mežaparka estrāde un saulgriežu 
mistērija, kas ir stāsts jau pats par sevi. 
Līdztekus stāstījumam arī mēs lielajā 
ekrānā redzējām dziedātāju un dejotā-
ju simtus krāšņajos latviešu tautas tēr-
pos līgani kustoties maģiskajā dzies-
mas un dejas ritmā. Tec saulīte, spīdi 
spoži, dari mūsu zemi svētu; vieno visu 

Svētki Sietlā
Mūsu sirdij Latvijas valstij 96. gadskārta

Sietlas Latviešu skolas bērni ar karodziņiem.
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Turpinājums 14. lpp.

ALA atzinības rakstu saņēmēji ar LBVŠ priekšsēdi. No 
kreisās: LBVŠ priekšsēde Sarmīte Dāvidsone, Zinta Šmid-
chena, Šarlīne (Charlene) Jaundāldere, Tālis Jaundālde-
ris, Vija Rauda.
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Larisa Šulca.
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Šī gada AL 55. Kul-
tūras dienas atklāšanas 
koncertā Sidnejā tiks at-
skaņoti vairāki jauni lat-
viešu komponistu darbi. 
Viena no komponistiem 
ir Ella Mačēna, kas stu-

dē kompozīciju Sidnejas Konservato-
rijā. Ella ir pazīstama Austrālijas lat-
viešu sabiedrībā kā izcila muzikante, 

kas spēlē klavieres un ukulele, dzied 
un arī komponē.

Šī gada 11. novembrī mazai gru-
pai Sidnejas latviešiem bija izdevība 
dzirdēt vienu no Ellas Kultūras die-
nu jaundarbiem Noriet saule vakarā 
pirmatskaņojumā Konservatorijā. Ar 
nodomu to atskaņot Kultūras dienās, 
darbs tika radīts, kā Bakalaura grāda 
graduēšanas projekts kompozīcijas 

klasē, kurā Ella sadarbojās ar mūzi-
kas ansambli. Ansamblī bija klavieres, 
vijole, divi soprāni, baritons un tenors 
un skaņdarbam vajadzēja būt piemēro-
tam šiem muzikantiem. Kompozīcijai 
Ella izvēlējās latviešu dainu vārdus, 
kas atspoguļo saules norietēšanu, mē-
ness un zvaigžņu parādīšanos, un kā 

Siltā, rāmā pavasara 
vakarā sestdien, 22. no-
vembrī, pilsētas Sv. Pē-
tera katedrālē, kur caur 
stikla vitrāžu logiem 
tika manīta saulrieta 
stunda, mierīgās ērģeļu 
skaņas un diriģenta Alda 

Sila maigās roku kustības lēnām klāt-
esošos ietina kopīgā muzikālā audumā.

Diriģentam priekšā jau kopš 
2007. gada stājās Adelaides Filharmo-
nijas koristi (The Adelaide Philharmo-
nia Chorus), kas savā šī gada pēdējā 
koncertā atskaņoja Georga Frīdriha 
Hendeļa Izraēlieši Ēģiptē (Israel In 
Egypt). Garīgām oratorijām kompo-
nists izvēlējās Psalmus un Otro Mo-
zusa grāmatu (Eksodus) no vecās de-
rības.

Stāsts ir pa izraēliešiem, kas atstā-
ja Ēģipti, pārvarēja draudus un iera-
dās, pateicoties Dieva spēkam, apsolī-
tajā zemē.

Tur kā tā laika tēlojumi atradās 
briesmas, drūmums, asinis, plūdi, 
uguns, tumsa, pērkons, krusa, utis, ze-
mes knišļi un epidēmija. Viss baigs un 
grafisks.

Domātu, ka mūzika atspoguļotu 
lielu drūmumu, tomēr Hendelis spēja 
to izcelt ne tikai ar dramatisku nojau-
tu, bet arī ar gaišumu, kura skaņa plū-

da un savā veidā izgaismoja visu ka-
tedrāli. Solisti kuplināja atskaņojumu, 
un viņu partitūras bija atsevišķas starp 
koru daļām. Devums bija burvīgs, jo 
balsis un to akustiska visiem bija vie-
nota iespaidīgā tinumā. 

Šur un tur es pasmaidīju, manot 
komponista humora izjūtu, vai varbūt 
tas bija tik mans, piemērām: Ps 105:30 
ērģeļu taustiņi lēkājās, jo teksts bija par 
vardēm, kad zirgi skrēja 2Moz 15:1, tad 
koristi to izskaidroja mūzikas ritmos, 
kā vibrāciju, un kad alti vadīja mūzi-
kas līniju ar tekstu par aitām Ps 78:53; 
Ps 105:37, tad tiem sekoja tenora līnija.

Vienā vietā manās ausīs ieskanējās 
J. S. Baha kompozīcijas stils; tas jau 
nebūtu neparasti, jo abi piedzima vienā 
gadā, un tais laikos bieži komponisti 
viens no otra šo to muzikāli aizņēmās.

Viena no visīsākajām daļām bija 
spēcīga ar pauzēm un ļoti efektīga: kad 
Sarkanā jūra bija izžuvusi. Informācija 
bija kodolīgi izdziedāta vienā teikumā. 
Izžuvis paliek izžuvis – ko tur vairāk!

Varēja manīt Alda spēcīgo vadī-
bu un laika ziedojumu, sagatavojot šo 
smago un grūto oratoriju. 64 koristi 
dziedāja ar ļoti labu balss saliedējumu, 
ieturēja precīzās grūtās frāzes, pasnie-
dza lielos akordus, pārejot no viena uz 
otra, ar labu līdzsvaru noturot dinami-
ku un izpildīja Hendeļa kompozīciju ar 

izjūtu un smalkumu.
Skaists pārsteigums pēc starpbrī-

ža starp divām koru daļām bija Alda 
duets ar basa solistu Kītu Hemptonu 
(Keith Hempton).

Kulminācijā koris dziedāja ar 
soprānu solo – vienīgā reize visā kom-

„Izraēlieši Ēģiptē“ Adelaidē
Hendeļa oratorija diriģenta Alda Sila vadībā

Daļa koncerta afišas.

Ella Mačēna – komponiste
Jaundarba „Noriet saule vakarā“ pirmatskaņojums Sidnejā

Ansamblis dzied Ellas kompozīciju Sidnejas Konservatorijas zālē.
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Ella ar mūzikas ansambli, kas atskaņoja viņas 
kompozīciju „Noriet saule vakarā“.
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Grupas fotogrāfijā no kreisās: Tifanija Čenga (Tifanny Cheng) vijole, Alisa Bernarda (Alisa Bernard) klavieres, Imo-
džena Malfitāno (Imogen Malfitano) soprāns, Ella Mačēna, Aleksa Ūmena (Alex Oomens) soprāns, Daniels Nikolsons 
(Daniel Nicholson) baritons un Deimiens Arnolds (Damian Arnold).

 
Turpinājums 15. lpp.

 
Turpinājums 14. lpp.
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Apsveikums „Dainas“ korim
Sveic DV Melburnas nodaļas priekšnieks Jānis Kārkliņš

Mīļā Dainas kora saime, Zane, Sandra, 
dāmas un kungi!

Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju.
Latviešiem dziesma un dziedāšana ir sva-

rīga un neatņemama daļa no mūsu kultūras. 
Jūs, Daina, esat jau 30 gadus iepriecinājuši 

mūs ar skaisto dziedāšanu un esat svarīga un neatņemama 
daļa no Melburnas latviešu sabiedrības.

Grūti ticēt, ka ir pagājuši veseli 30 gadi kopš jūsu dibi-
nāšanas. Atceros, kad Daina sāka savu darbību kā jauniešu 
ansamblis, bet tagad jau izaudzis par pilntiesīgu kori. Gluži 
kā cilvēks, jūs sākāt ar bērnību un tagad esat izvērsušies 
par pieaugušu kori. Atceros gan arī tos gadus, kad dziedā-
tāju skaits tā saruka, un likās, ka jūs būsit spiesti izbeigt 
darbību, bet, jums par godu, jūs pārcietāt tos gadus, un pē-
dējos gados jūsu dziedātāju skaits ir pat krietni pieaudzis.

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas vārdā gribu jums 
pateikties, ka jūs nekad neesat atteikušies kuplināt mūsu 

sarīkojumus ar skaistām un piemērotām dziesmām. Pat 
tad, kad dziedātāju skaits ir bijis mazs, jūs nekad neesat 
teikuši mēs šoreiz nevaram.

Jau vairākus gadus jūs savus mēģinājumus noturat 
tepat ap stūri DV mītnē. Ir tiešām patīkami dzirdēt jūsu 
skaistās balsis ne tik vien sarīkojumos, bet arī mēģināju-
mos. Pēc garas un dažreiz grūtas valdes sēdes ir tiešām 
patīkami iznākt no sēžu telpas un dzirdēt jūsu brīnišķās 
balsis mēģinājumos. Tas dod spēku darboties tālāk.

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas vārdā apsveicu 
jūs ar 30 gadu jubileju. Būtu grūti iedomāties Melburnas 
latviešu sabiedrību bez Dainas kora. Vēlos sevišķi pateik-
ties Zanei un Sandrai par tām lielajām pūlēm un darbu, ko 
viņas ir veltījušas Dainas korim pēdējos gadus.

Apsveicu ar pirmajiem 30 gadiem un novēlu jums vēl 
ilgus gadus iepriecināt latviešu sabiedrību ar jūsu skaistām 
balsīm!

Jānis Kārkliņš
DV Melburnas nodaļas priekšnieks

Liels skaits dziesmu 
cienītāju – 2014. gadam 
ejot uz beigām – 29. no-
vembrī devās uz Lie-
tuviešu namu, lai no-
klausītos Dainas kora 
koncertu un nosvinētu 
kora 30 gadu jubileju. 

Pirms koncerta lielais ļaužu bars – stin-
gri pāri caurmēra skaitam kāds pēdējā 
laikā redzēts – ar rezervētu noskaņu ie-
ņēma vietas zālē un balkonā. Pēc kon-
certa tas pats bars ar neapslēptu sajūs-
mu devās uz sabiedrisko zāli, lai kopā 
ar koristiem dalītos priekā atzīmēt šo 
jauko koncertu un jubileju. Izskanēja 
daudz oficiālu apsveikumu un neskaitā-
mi personīgu roku spiedieni un silti ap-
kampieni. Neatceros, kad pēdējo reizi 
būtu pieredzējis tādu atklātu sirsnību. 
Tāda sajūsmas izpausme var tikai no-
tikt, kad ir redzēts vai dzirdēts kaut kas 
tik nozīmīgs un skaists, kas liek mums 
aizmirst mūsu ikdienas sabiedrisko vē-
sumu un ieslīgt pilnīgi dziesmu varā.

Daudzi, kuri esam redzējuši Dai-
nas kori izaugam no mazas jauniešu 
grupiņas, gājām ar interesi šodien no-
klausīties skaistās kora dziesmas. Bet 
dzirdot skanīgās balsis un augsto iz-
turēto mūzikas līmeni, sākām nojaust, 
ka klausāmies viena liela kora koncer-
tu. Atskārtām un sapratām, ka šī lielis-
kā koncerta izdošanās nav tikai kāda 
statistiska aberācija, bet nenovēršamas 
sekas apzinātai rīcībai radīt pievilcīgu 
kora vidi, piesaistot talantīgus dziedā-
tājus, instrumentālistus, spējīgus ad-
ministratorus un profesionālus mūzi-
kas skolotājus. Un šodien piedzīvojam 
to dabīgo rezultātu.

Ja izejam cauri programmā uzskai-
tītiem vārdiem redzam, ka katrs no 
tiem, lielākā vai mazākā mērā, ir savu 

dvēseli pārdevis 
mūzikai. Tur ir 
dziedātāji, kas jau 
no bērnības ir uz-
ņemti un dziedāju-
ši Austrālijas na-
cionālos zēnu vai 
meiteņu koros: Ro-
berts Atvars, Lija 
Pūpēdis, Daris 
Leitmanis un dro-
ši vien arī vēl citi, 
kuri tagad ir pār-
nākuši uz Dainas 
kori. Tur ir dziedā-
tājas, kam ir sko-
lotas nostiprinātas 
balsis, jau apgūta 
mūzikas teorija vai prasme spēlēt kādu 
instrumentu. Koncertā labi iederē-
jās Mārtiņa Kvinsa dūdu pūšana, kā 
arī Māras Baumanes virtuozā kokles 
spēlēšana. Korī aktīvā dalībā, lai celtu 
dziesmas un mūzikas māksliniecisko 
līmeni, ir iesaistītas mazākais piecas 
personas ar augstākiem mūzikas iz-
glītības diplomiem un grādiem: Zane 
Ritere – klavieres; Sandra Birze – kla-
vieres; Līvija Džadža (Judge) – flauta; 
Indra Pilskalne – vijole un kontrabass; 
Edgars Vēgners – drāma un mūzikas 
teorija. Grūti iedomāties, ka vēl kaut 
kur pasaulē ir tāds koris, kas apveltīs 
ar tik daudz skolotiem, talantīgiem, 
kaislīgiem dziedātājiem.

Ja šo jubilejas koncertu zālē no-
klausījās bijušie dziedātāji no Rotas, 
Kursas vai Dziesmu varas koriem, 
viņi varēja būt priecīgi un lepni, ka 
to dziesmu karogu, kas kādreiz plīvo-
ja Melburnā viņu ziedu laikos, tagad 
nesīs Daina, paceļot to vēl augstāk. 
Šodien Dainas koris ir kļuvis par Mel-
burnas latviešu trešās paaudzes kultū-

ras fenomenu. Lai šī dziesmu burvība 
aug un parauj sev līdzi dīkstošo trim-
das ceturto paaudzi!

Vēl gribas pieminēt lietuviešu 
dejas un dziesmu ansambļa Pamesta 
Klumpe devumu koncertam. Aizpildot 
koncerta vidus daļu, mūsu radu tau-
ta piedeva koncertam jauku noskaņu 
ar dziesmu ritmiem, ornamentiem un 
tautas tērpiem. Tas bija patīkams ska-
tuves hibrīda uzvedums ar mūziku, 
dziesmām, kustībām, ko pieteica viens 
jauns, nepārspējami talantīgs, komiķis 
izskaidrojot dziesmu tekstus dīpīšu 
akcentētā angļu valodā. Šādu sadarbī-
bu ar mūsu broļu tautu būtu vērts kopt.

Beidzot – paldies visiem Dainas 
dziedātājiem, diriģentiem un mūzi-
ķiem, kora vadītājai un virsdiriģentei 
Zanei Riterei un priekšsēdim Dāvi-
dam Zemdegam par lielo darbu, kon-
certu sagatavojot!

Saules mūžu Dainai!
Ivars Mirovics, viens no skatītājiem

Melburnā, 2/12/2014.
Laikrakstam „Latvietis“

Dziedi, „Daina“!
Skatītāja piezīmes

Fotogrāfijā redzama daļa no kora „Daina“ dziedātājiem 
ar diriģenti Zani Riteri.

FO
TO

 A
nd

ri
s A

tv
ar

s



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2014. gada 11. decembrī

Ziemas karš – Robežkonflikts?
Anna Žīgure par 1939. - 1940. gadu

30.  novembrī ap-
rit 75 gadi, kopš sākās 
viens no 20. gadsimta 
netaisnīgākajiem ka-
riem. Rietumu pasaule 
to dēvē par Ziemas karu. 
Agresora – Padomju Sa-

vienības mantiniece Krievija to sauc 
par Somu karu (Padomju Savienībai 
līdz pat II Pasaules kara beigām tas 
bija vienkārši robežkonflikts, bet vē-
lāk – Padomju-Somu karš).

Latvijā Ziemas karš guvis leģen-
dāru slavu, to atceras joprojām, jo pa-
domju propagandai vismaz šajā ziņā 
nav izdevies sasniegt mērķi un izdel-
dēt tautas apziņā iegravēto mazās So-
mijas varonības atspulgu.

1939. gada pirmajā pusē Somijas 
vārds latviešu presē parādījās salīdzi-
noši reti. Līdz ar Baltijas valstu vie-
notības idejas izplēnēšanu un Somijas 
virzīšanos uz Skandināvijas valstu 
pusi, politiskā sadarbība starp mūsu 
valstīm bija pieklususi. Tomēr tie raks-
ti, kas tika iespiesti, joprojām cildināja 
čaklo tautu un priecājas par tās lielis-
kajiem sasniegumiem.

Avīzēs parādījās arī reklāmas, kas 
aicināja uz Somiju – labklājības zemi 
un uz skaisto galvaspilsētu Helsin-
kiem. Vēl vasarā notika ekskursijas 
un pieredzes apmaiņas braucieni, par 
kuriem stāstīja laikraksti. Turklāt So-
mija turpināja aktīvi gatavoties Olim-
piskajām spēlēm, kas bija paredzētas 
1940. gada vasarā, un šim procesam 
latviešu prese sekoja ar neatslābstošu 
interesi.

1939. gada 1. septembrī Eiropā 
sākās karš, un šajā dienā prezidents 
Kārlis Ulmanis izdeva deklarāciju par 
stingras neitralitātes ieviešanu. Žurnā-
lists Aloīzs Klišāns vēlāk atcerējies, 
ka latviešu laikrakstiem bija jāpublicē 
visu telegrāfa aģentūru ziņojumi bez 
jebkādiem komentāriem.

Padomju Savienība pa vienai 
(28. septembrī – Igauniju, 5. oktob-
rī – Latviju un 10. oktobrī – Lietuvu) 
piespieda Baltijas valstis parakstīt sav-
starpējās palīdzības līgumu, kas no-
zīmēja arī Sarkanās armijas karabāžu 
izvietošanu valsts teritorijā un militārā 
kontingenta ievešanu. Līgums pamatā 
bija līdzīgs tam, ko PSRS gribēja uz-
spiest arī Somijai, bet Somija nepiekā-
pās.

Sākot ar 1939. gada oktobri, lat-
viešu laikrakstos parādījās daudzi 
materiāli par Somiju, kas galvenokārt 
publicēti trijās avīzēs – Brīvā Zeme, 
Jaunākās Ziņas un Rīts. Visiem šiem 
laikrakstiem Helsinkos bija kores-
pondenti – vismaz viens, vai reizēm, 
iespējams, pat vairāki. Bieži paraksta 
vietā redzams vienīgi vārda pirmais 
burts vai iniciāļi.

No avīzēm varēja uzzināt, kā So-

mija gatavojas savas valsts aizsardzī-
bai, un katru dienu publicēti pārskati 
arī par smagajām sarunām ar PSPS 
valdību. 

Lasītāji, domājams, saprata, ka, 
atšķirībā no Baltijas valstīm, neitrā-
lā valsts Somija gatavojas aizstāvēt 
savu neatkarību. Žurnālisti centās 
rakstīt neitrāli, bet tas nebija viegli. 
Maz ticams, ka rakstītāju un lasītāju 
patiesā attieksme būtu bijusi neitrāla. 
1939. gada oktobrī Brīvā Zeme centās 
atdzīvināt kopš cara laikiem aizmirsto 
laipošanas prasmi. Lai pastiprinātu 
Somijas neitralitātes aizsardzību, ka-
raspēku daļu rezervisti iesaukti ārkār-
tējās apmācībās, un somu sabiedrība 
visus drošības soļus vēro ar lielu uz-
manību. Jaunatnē tie uzņemti ar gan-
darījumu un pat sajūsmu. Tā saskata 
tendenci nepiekāpībai.

 Trekni virsraksti stāstīja par noti-
kumiem:

Evakuējas 250 000 Helsinku ie-
dzīvotāju.

Somijas ārlietu ministrs deklarē 
somu viedokli Maskavas sarunās.

Somijā nodibināta Informācijas 
centrāle. Tā apkalpošot somu un ār-
valstu žurnālistus.

Bez īpašiem komentāriem laik-
rakstā Rīts publicēta Dienvidsomijas 
karte ar Somu jūras līci. Kartē redza-
mas Ālandu salas, Helsinki un Vīpuri, 
arī Hoglandes sala pretim Vīpuriem. 
Karte pievienota rakstam, kas stāsta 
par Somijas vēsturi un neatkarības lai-
ku, beigās piebilstot, ka lasītāji ar inte-
resi gaidot, kā izšķirsies sarunas starp 
Somijas un PSRS valdības pārstāv-
jiem. Karte atklāja, ka PSRS pieprasa 
kādas salas un robežas pārvietošanu 
Karēlijas šaurumā.

Kādā rakstā uzsvērta somu tautas 
vienotība šajā pārbaudījumu pilnajā 
laikā, un pavēstīts, ka moderni iekār-
totā gāzmasku fabrikā darbi rit ļoti 
rosīgi. Somu laikrakstos lielu daļu tel-
pas aizņemot garie ziedotāju saraksti 
ar to cilvēku vārdiem, kuri ziedojuši 
lielākas vai mazākas summas valsts 
aizsardzībai.

Pēc visa bija nojaušams, ka tuvo-
jas karš. Var domāt, ka, neraugoties 
uz Latvijas oficiālo nostāju, kas neat-
zina par pareizu Somijas pretošanos 
sadarbības līgumam ar PSRS, plašas 
aprindas augsti novērtēja somu valdī-
bas un tautas gribu aizstāvēt neatkarī-
bu. Stāstot par Rudens mākslas izstādi 
Helsinkos oktobra beigās, Brīvā Zeme 
25. oktobrī citēja izglītības ministra 
U. Hannula runas fragmentu: Paļāvībā 
uz nākotni neļausim dienu notikumiem 
laupīt ticību ne māksliniekiem, ne kul-
tūras sargātājiem. Tieši šajos laikos, 
kad atkal runā par Eiropas kultūras 
bojā eju, ticība nākotnei gāzīs kalnus. 
Māksla un zinātne šajos laikos stāv vēl 

lielāku uzdevumu priekšā, un miermī-
līgās zemēs arī vēl lielākas atbildības 
priekšā.

Beidzis savu runu, somu ministrs 
vērsies pie ārzemju žurnālistiem ar 
vārdiem, ko latviešu žurnālisti diem-
žēl nedzirdēja no savas valsts vadītā-
jiem: Jūs, žurnālisti, te atrodiet mier-
mīlīgu tautu, bet šī tauta ir arī cieši 
apņēmusies savu tēvuzemi aizstāvēt 
visiem saviem spēkiem.

26. oktobrī Brīvā Zeme informēja, 
ka Somija steidzot nocietināt Ālandu 
salas un pieņemti noteikumi par Hel-
sinku un citu Somijas lielāko pilsētu 
aptumšošanu.

Latviešu žurnālisti, kuri atspo-
guļoja Somijas noskaņas, saprata 
draudošo situāciju, un redzēja, cik 
pārdomāti somi gatavojas iespējamai 
agresijai. Diezin, vai kāds no šo raks-
tu lasītājiem nesaprata, par kuru valsti 
ir runa, lai arī ienaidnieku nenosauca 
vārdā.

1. novembrī Brīvā Zeme bez ko-
mentāriem publicēja PSRS Tautas 
komisāru padomes priekšsēdētāja un 
ārlietu komisāra Vjačeslava Moloto-
va runas atreferējumu. Komisārs bija 
analizējis pēdējā laika notikumus un 
devis pārskatu par politisko stāvokli, 
arī par Padomju Savienības attiecībām 
ar Somiju.

Jau nākamā dienā lasītāji varēja ie-
pazīties ar somu viedokli. Telegrammā 
no Helsinkiem, ko publicēja Rīts, bija 
atreferēta ārlietu ministra Eljasa Erko 
runa. Arī šai runai nebija komentāru, 
bet daudz kas tāpat bija skaidrs: Somi-
ja turpināja iet savu ceļu – līdztekus 
smagajām sarunām Maskavā rūpējās 
par valsts aizsardzību.

Latvijā šajā laikā ienāca padomju 
militāro spēku „ierobežots kontin-
gents“ (25 000 karavīru). Žurnālistiem 
bija aizliegts par to rakstīt, un ielaistās 
armijas kopējais skaits noskaidrojās 
tikai vēlāk.

Oktobra beigās uz Helsinkiem de-
vās Jaunāko Ziņu līdzstrādnieks Indri-
ķi Kaģis. Savu reportāžu virkni viņš 
uzsāka ar redzēto tūlīt pēc lidmašīnas 
nolaišanās Somijas galvaspilsētā. Jau 
braucot autobusā uz Helsinkiem, kas 
atrodas 11 km no lidostas, redzams, 
kāpēc šīs pilsētas vārdu tagad tik bieži 
min visas pasaules presē: šur tur netā-
lu no jūras krasta redzama izrakņāta 
zeme, kas veido ierakumiem rakstu-
rīgās lauztās līnijas. Vairāk vietās 
redzami arī kareivji, kas pilnā kaujas 
tērpā, durkļotām šautenēm rokās stāv 
sardzē. Pa ceļam uz pilsētu redzams, 
ka Helsinki nedzīvo īstu miera laika 
dzīvi.

Domājams, ka Somijas sakarā žur-
nālisti centušies dot lasītajiem visu in-
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formāciju, ko vien drīkstēja publicēt. 
Padomju telegrāfa aģentūras TASS 
paziņojumi notikumus apgrieza otrā-
di, tie bija melu pilni. Tā kā Latviju 
ar „mieru mīlošo“ Padomju Savienību 
saistīja līgums, latviešiem neatlika ne-
kas cits, kā lepoties ar somu stāju, no 
sirds jūtot līdzi tautai, par kuras goda-
prātu nebija šaubu.

Arvien biežāk parādījās ziņas ar 
lieliem virsrakstiem, piemēram: Pa-
domju radiofona asā valoda pret So-
miju vai Padomju pārmetumi somiem 
nemitas, un īsos rakstiņos atreferēta 
padomju puses nostāja. Latviešu avī-
zes ziņoja arī par strādnieku protesta 
mītiņiem pret Somiju, kas notikuši 
Maskavā un Ļeņingradā.

Kad atskanēja tā dēvētie Mainilas 
šāvieni, tie ieņēma laikrakstos ievēro-
jamu vietu. Brīvā Zeme par to infor-
mēja 27. novembrī. Kā jau bija ierasts, 
blakus atradās divu avotu ziņas – no 
Helsinkiem un no Maskavas. (Daudz 
vēlāk krievi atzinuši, ka PSRS pati 
raidījusi artilērijas uguni savā pusē 
esošā Mainilas Valkeasāri robežciema 
virzienā, nogalinādama 4 savus ro-
bežapsardzes karavīrus, bet apsūdzot 
Somiju, ka tā iebrukusi Padomju Sa-
vienībā.) Turpat blakus bija garāks So-
mijai veltīts ievadraksts, kas attaisno-
ja PSRS prasības un slavēja Latvijas, 
Igaunijas un Lietuvas rīcību, parakstot 
līgumu ar PSRS.

Dienā, kad somi paziņoja par pa-
domju-somu neuzbrukšanas līguma 
laušanu no PSRS puses, Brīvā Zeme 
citēja laikrakstu Uusi Suomi: Miers 
Somijai ir sevišķi dārgs, bet no brīvī-
bas un neatkarības somu tauta nevar 
un nevēlas atteikties.

Raksta autors piebildis, ka somi jū-
toties ļoti sarūgtināti, jo Vācija atbal-
sta PSRS ne tikai diplomātiski, bet arī 
ar savu plašo propagandas aparātu. To 
latviešu lasītāji varēja izlasīt arī ziņās 
no Berlīnes. Vācieši pārmeta somiem 
nedraudzīgo attieksmi pret lielā kai-
miņa taisnīgajām interesēm.

1. decembrī avīzēs bija Somijas 
telegrāfa aģentūras paziņojums, ka 
30. novembrī plkst. 7. no rīta PSRS 
karspēks no sauszemes un jūras sācis 
virzīties uz Terijoki. Padomju lidmašī-
nas nometušas bumbas uz Helsinkiem, 
Malmes aerodromu, Lahti, Vīpuriem, 
Enso. Padomju flote izsēdinājusi de-
santus vairākās somu salās.

Turpat blakus ievietots TASS 
paziņojums par somu iebrukumu 
vairākās vietās Padomju Savienības 
teritorijā. Tas esot atvairīts, bet gūs-
tā saņemti 10 somu karavīri un viens 
instruktors. Ievērojot pastāvīgās 
somu provokācijas, Padomju Savienī-
bas armijas virspavēlnieks devis sar-
kanarmijai pavēli pāriet Somijas ro-
bežu. Plkst. 8 no rīta pavēle izpildīta. 
Neraugoties uz nelabvēlīgiem laika 
apstākļiem, Padomju Savienības gai-

sa flote pārlidojusi Somijas teritoriju 
un nometusi bumbas uz Vīborgas un 
Helsinku aerodromiem, teikts pazi-
ņojumā. Padomju puses paziņojumos 
vienmēr bija runa par Vīborgu, bet 
latvieši šo pilsētu arvien dēvēja par 
Vīpuri.

Brīvās Zemes žurnālists bija Hel-
sinku uzlidojuma aculiecinieks: Hel-
sinki vakar pārdzīvoja divus gaisa 
uzbrukumus. Abos šajos uzbrukumos 
padomju lidmašīnas nometa daudz 
bumbu vairākās pilsētas daļās, noda-
rot smagus bojājumus un nonāvējot 
vairākus desmit cilvēkus.

Arī Jaunāko Ziņu korespondents 
Kaģis stāstīja par degošajiem namiem, 
mirušajiem un ievainotajiem cilvē-
kiem. Ugunsgrēki ilga līdz vēlai nak-
tij. Melni kodīgi dūmi sedza plašu ap-
kaimi ugunsgrēku vietās, no kurām vēl 
ilgi pacēlās gaisā liesmas, sārtojot ze-
mos mākoņos. Kādā apģērbu veikalā 
novietotie manekeni bija apgāzušies; 
tie izskatījās gluži kā ievainotie.

Prezidents Kiesti Kallio visā valstī 
izsludinājis karastāvokli, turpina Ka-
ģis, un par bruņoto spēku virspavēl-
nieku iecelts feldmaršals K. G. Man-
nerheims.

Šī laika noskaņas Latvijā vēlāk 
atcerējies žurnālists Aloīzs Klišāns, 
kurš tolaik strādāja kā Latvijas val-
dības korespondents. Savās atmiņās 
žurnālā Junda 1943. gadā viņš rakstī-
jis, ka cilvēkus satrauca neziņa un 
vissvarīgākais jautājums bija: kāda 
ir Latvijas nostāja attiecībā pret So-
miju? Daudziem zināms noslēpums 
bijis tas, ka no Latvijas un Igaunijas 
teritorijas pacēlās lidmašīnas ar bum-
bu kravu. Vienkāršie latviešu cilvēki, 
kuri neizprata un arī neinteresējās 
par tā saukto lielo politiku, nevarēja 
samierināties ar domām, ka latvieši 
pret savu gribu kļuvuši palīgi Somijas 
ienaidniekiem.

Žurnālisti bez panākumiem cen-
tušies meklēt atbildes uz šiem jautāju-
miem, jo pat valdības tuvumā esoša-
jiem bijis maz informācijas par Latvijā 
notiekošo. Pēc ilgas taujāšanas Prezi-
denta Ulmaņa sekretārs Jānis Rudums 
(Cimermanis) esot teicis:

Es neko nezinu par kaut kādiem 
slepeniem nolīgumiem starp Latviju un 
Padomju Savienību. Es arī nedomāju, 
ka Latvija vai latvieši kaut kādā veidā 
būtu līdzvainīgi karā pret somiem. Es 
varu pateikt tikai savas privātās do-
mas, savu personīgo pārliecību. Somi-
ja ir parādījusi varonību, kāda pasau-
lē sen nav pieredzēta. Ja man kādreiz 
būs lemts satikt kādu somu, es jau pa 
gabalu noņemšu cepuri un kailu galvu 
iešu viņam garām.

Ziemas kara sākuma dienās Lat-
vija līdzinājusies lielam dievnamam, 
kur visi kopā lūdzās: „Dievs, palīdzi 
Somijai cīņā pret mūsu kopīgo ienaid-
nieku,“ atcerējies Klišāns.

No Maskavas pienāca ziņas, ka 
Padomju Savienības atbrīvotajā Aus-
trumsomijas teritorijā nodibinājusies 

somu pagaidu valdība ar Oto Villi Kū-
sinenu priekšgalā (tā dēvētā Terijoki 
valdība). Pagaidām padomju valdības 
nolūks neesot nodibināt Somijā pa-
domju režīmu, teikts rakstā, ko publi-
cēja Brīvā Zeme. Kūsinens esot lūdzis 
PSRS Augstākās Padomes prezidijam 
atjaunot pārtrauktos diplomātiskos 
sakarus, kas arī noticis – ar Terijoki 
valdību.

Brīvā Zeme ziņoja arī par Moloto-
va atbildi ASV prezidentam Rūzvel-
tam, kurš lūdzis atturēties no Somi-
jas pilsētu bombardēšanas. Molotovs 
rakstījis, ka Padomju lidmašīnas līdz 
šim Somijas pilsētas neesot bombar-
dējušas un arī turpmāk to nedomājot 
darīt.

Ziemas kara pirmajās dienās Jau-
nākās Ziņas atreferēja krievu laik-
rakstu Pravda, kas paziņoja, ka PSRS 
agresīvie nolūki pret Somiju un somu 
tautu esot meli. Sarkanā armija ienā-
kusi Somijā somu tautas valdības ai-
cināta, lai palīdzētu somu tautai cīņā 
pret apspiedējiem.

Indriķis Kaģis Jaunākajās Ziņās 
pavēstīja, ka 6. decembrī Somija svi-
nējusi valsts 22. gadadienu, kas Hel-
sinkos pagājusi klusi. Pie namiem, 
kur vēl ir kādi iemītnieki, plīvoja zili 
baltie karogi. Bet nebija mazums arī 
tādu namu, pie kuriem karogu nere-
dzēja. Tā bija zīme, ka namu iedzī-
votāji evakuējušies un ka tanīs vairs 
nav nevienas dzīvas dvēseles. Nekādu 
svinību, nekādu sarīkojumu Helsin-
kos nebija. 

Brīvā Zeme publicēja karti ar Man-
nerheima līniju Karēlijas zemes šau-
rumā. Neraugoties uz stingro prasību 
pēc neitralitātes, piezīmi pie kartes 
nevarēja pārprast. Lielu gandarījumu 
Somijā radījusi ziņa, ka Mannerheima 
līnija pretēji Padomju Savienības ap-
galvojumiem vēl padomju karaspēka 
pilnīgi neskarta.

Rakstītājs ar pseidonīmu Kandids 
bija viens no Latvijas oficiālās nostājas 
paudējiem un saprata Maskavas stra-
tēģiskos centienus. Laikrakstā Tēvijas 
Sargs viņš uzslavēja Baltijas valstu 
gudro izvēli iepretim somiem. Aprā-
dītos centienus pareizi izpratušas trīs 
Baltijas valstis, nokārtodamas miera 
un izlīguma garā savas attiecības ar 
lielo austrumu kaimiņu. 

Tas viņu neglāba. Valsts kancele-
jas nodaļas vadītāju Teodoru Veihertu 
(Kandidu) padomju orgāni apcietināja 
1940. gada oktobrī un 1942. gadā no-
šāva.

1939. gada decembra sākumā atce-
ļā no Maskavas uz dzimteni Daugav-
pilī ar vilcienu ieradās Somijas sūtnis 
Padomju Savienībā Ārno Irjo-Koski-
nens ar kundzi. Kopā ar viņiem bija 
arī pārējie sūtniecības darbinieki. Sūt-
nis dalījās savā ceļojuma pieredzē ar 
Daugavas Vēstneša līdzstrādnieku, 
un pastāstīja, ka nezināmu iemeslu dēļ 
viņi piecas stundas esot aizturēti uz 

Ziemas karš – Robežkonflikts?
Turpinājums no 10. lpp.
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PSRS robežas. Vagonus līdz pat Lat-
vijas robežai pavadījuši speciāli krie-
vu aģenti, bet, kad vagoni stāvējuši, 
tad tos apsargājuši karavīri. Visumā 
krievu iestādes pret somu diplomātiem 
esot izturējušās korekti un iespējami 
pretimnākoši.

Tā kā abu karojošo pušu infor-
mācija par kara darbību katru dienu 
bija ievietotas līdzās, lasītājiem radās 
iespēja salīdzināt un novērtēt. Bie-
ži TASS ziņojums vēstīja, ka nekas 
īpašs nav noticis, bet somu oficiālajā 
ziņojumā bija stāstīts par karadarbību 
un kritušajiem. Decembra otrajā pusē 
latviešu žurnālisti rakstīja par redzē-
to Helsinkos un frontes tuvumā, bet 
Egmonts Demeters Jaunākajās Ziņās 
attēloja redzēto ziemeļu armijas štābā 
Rovaniemi.

Avīzēs publicēja kartes, kas rādīja, 
kā virzījās frontes līnija. Ar skaidro-
jumu, telpas trūkuma dēļ ne vienmēr 
iespējams atrast vietu kartei, Jaunākās 
Ziņas 23. decembrī ievietoja Somijas 
karti ar vietu nosaukumiem latviešu 
valodā gandrīz pa visu lapaspusi un 
ieteica šo karti izgriezt un uzglabāt.

Īsi pirms Ziemassvētkiem Indri-
ķis Kaģis Jaunākajās Ziņās stāstīja 
par noskaņojumu Helsinkos, kur šis 
laiks atšķīries no iepriekšējiem ga-
diem. Rakstāmlietu veikaliem nācies 
trīskāršot pārdevēju skaitu, jo ļaudis 
pirkuši apsveikuma kartiņas ar mie-
ra pilnajām ainavām. Arī grāmatām, 
ko Helsinku iedzīvotāji iegādājušies, 
nebijis nekā kopēja ar karu. Vairāk 
karu jūt veikalos, kur ļaudis pērk Zie-
massvētku dāvanas tiem, kuri atrodas 
frontē. Tur redzamas drūmas sejas, 
jo varbūt adresants vairs nebūs dzī-
vo vidū, kad pienāks dāvana. Dāvanu 
sainīšos sūta cigaretes, saldumus un 
dažādas adītas lietas.

Laikraksts Rīts 27. decembrī ziņo-
ja, ka Ziemassvētku vakaru Helsinku 
iedzīvotāji pavadījuši pagrabos, jo 
24. decembrī piepeši atskanējis trauk-
smes signāls un kopā patvertnēs nā-
cies pavadīt piecas stundas. Ārzemju 
žurnālistiem, kuri strādāja Somijā, 
esot sarīkoti savi Ziemassvētki. To 
galvenais iepriecinājums bijusi pirts 
apmeklēšana.

Ziemassvētku dienās ar smagā ka-
libra tālšāvējiem lielgabaliem apšau-
dīta arī Vīpuri pilsēta. Vairākas gra-
nātas sprāgušas baznīcas tuvumā. No 
satricinājuma baznīcas zvani nokrituši 
un saplīsuši. Viņi šogad vairs nevarē-
ja iezvanīt Ziemassvētkus, žurnālists 
skumīgi nobeidz savu reportāžu.

1939. gads latviešu presē beidzās 
ar pretrunīgām ziņām: TASS pavēstī-
ja, ka frontē nekas sevišķs neesot at-
zīmējams.

Somu puse informēja par aktīvu 
karadarbību, uzbrukumiem un pretuz-
brukumiem.

Kā ziņoja Brīvā Zeme, Helsinkos 

cilvēki dzīvojot kara atmosfērā. Vei-
kalu skatlogi pa lielākai daļai esot pa-
slēpti aiz smilšu maisiem, bet daudzi 
tirgotāji ārpusē izkarinājuši plakātus, 
kas vēsta, kādas preces tur nopēr-
kamas. Ļoti labi tagad nopelna arī 
rakstāmlietu tirgotāji. Pēc rakstāmlie-
tām tagad ilgojas karavīri un arī civil-
iedzīvotāji. Somi vispār savas domas 
labāk uzraksta nekā skaļi izrunā... 
Tomēr vislielāko prieku helsinkiešiem 
sagādājusi ziņa, ka pēc ilgāka laika 
atkal atvērtas pirtis.

Šim gadam beidzoties, ne žurnā-
listi, ne lasītāji neaptvēra, cik milzīgas 
pārmaiņas Latvijai nesīs nākamais. 
1940. gads gads salauza latviešu pre-
ses morālo mugurkaulu.

Gadumijā Kārlis Ulmanis piepra-
sījis presei mainīt nostāju, atgādinā-
dams, ka Padomju Savienībai apsolīta 
draudzīga izturēšanās un ka valstī ir 
Sarkanā armija. Preses Jaungada ballē 
redaktori apsolījuši to darīt.

Sākumā izmaiņas vēl nemanīja. 
LTA no Maskavas ziņoja par padomju 
puses nostāju un turpat blakus ievie-
totas gan LTA ziņas no Helsinkiem ar 
somu informāciju, gan latviešu žurnā-
listu garāki raksti par redzēto un dzir-
dēto.

I. Kaģis Jaunākajās Ziņās stās-
ta, ka dzīve Helsinkos esot pieņēmu-
si noteiktu ritmu – kara laika ritmu. 
Saulainās dienās helsinkieši jau agrā 
rītā steidzot nokārtot visas lietas, jo 
šādās skaidrās dienās parasti atskan 
sirēnu kaucieni. Helsinku iedzīvotā-
ji priecājoties par katru miglainu un 
apmākušos dienu, jo tā nozīmē atpūtu 
nerviem.

Tā kā laikrakstu lapaspusēs nebi-
ja iespējams tieši paust savu morālo 
atbalstu somu tautai, Jaunākās Ziņas 
to apgāja, publicējot ziņas no visas 
pasaules – par ASV simpātijām pret 
Somiju, ziedojumu koncertiem Romā 
un itāļu avīžu apbrīnu par somu ie-
vērojamo cīņas sparu, par līdzekļu 
vākšanu Ungārijā un Šveicē, un Ar-
gentīnas valdības cēlo rīcību, nosūtot 
uz Somiju 1000 tonnu labības, bet ne-
nosakot samaksas termiņu. Par to, ka 
ziedojumus vāca arī Latvijā, kas sle-
pus pārdeva somiem arī labību, avīzes 
nestāstīja.

Janvāra vidū virs Helsinkiem at-
kal parādījušies padomju bumbvedēji, 
un Jaunāko Ziņu līdzstrādnieks, kurš 
kopā ar draugu pastaigājies pa pilsētu, 
bijis spiests slēpties patvertnē.

Oficiāli latvieši nedrīkstēja do-
ties palīgā somiem, tomēr zināms, ka 
Ziemas karā piedalījušies brīvprātīgie 
no Latvijas. Arī par to latviešu avīzes 
klusēja, toties parādījās informācija 
par zviedru brīvprātīgajiem Somijā. 
Avīzē Rīts sīki aprakstīta viņu vervē-
šana Zviedrijā, dzīves apstākļi, alga un 
motīvi cīnīties. Arī Zviedrija esot neit-
rāla valsts, tomēr tūkstošiem jaunekļu 
un vīru dodas karot uz tuvo Somiju, 
stāsta Rīts.

Februāra sākumā Indriķis Kaģis 

Jaunākajās Ziņās stāstījis, ka kara tra-
ģēdija Somijā parādoties arī laikraks-
tu sludinājumos – četras piektdaļas 
sludinājumu esot nāves ziņu. Cilvēki 
Helsinkos arvien vairāk izmantojot 
patversmes, jo dienas kļūst garākas, 
un padomju lidotājiem ir iespējams 
arvien ilgāk turēt pilsētu nāves sastin-
gumā. Lai nebūtu jāpārtrauc darbs, 
daudzas iestādes un darbnīcas iekārto-
jušās pagrabos, kas vairāk vai mazāk 
drošas pret bumbām. Pazemē notu-
rot arī dievkalpojumus, raksta Kaģis. 
Liekas, ka cilvēki atgriežas alās, kur 
reiz, tālā senatnē dzīvoja viņu senči. 
Cilvēki domā tikai par elementārāko 
prasību apmierināšanu, par tagadējo 
mirkli.

1940. gada februārī latviešu presē 
arvien redzamāks kļūst padomju puses 
viedoklis.

Ziemas kara pēdējā mēneša no-
tikumi atspoguļoti visai sīki, bet lat-
viešu žurnālistu rakstu vairs nav, un 
somu viedoklim atstāta mazāka vieta. 
Vairākkārt uzsvērts, ka PSRS pra-
sības esot ievērojami lielākas, nekā 
pirms kara. Miera līguma sakarā 
Brīvā Zeme atreferējusi Somijas pre-
zidenta Kiesti Kallio vēstījumu, kas 
beidzas ar vārdiem: Katrs soms ap-
zinās savu tālāko uzdevumu un savu 
vēsturisko sūtību – būt Rietumeiropas 
priekšpostenim.

1940. gada 13. martā atceļā no 
Maskavas, kur tika noslēgts miers, 
Somijas delegācija – Risto Riti, Juho 
Kusti Pāsikivi, ģenerālis Valdēns, 
deputāts Veine Voionmaa – nolaidās 
Rīgā, Spilves lidostā. 22 minūšu laikā 
delegācijas locekļi neizkāpa no lidma-
šīnas, bet sūtnis E. Palins pēc tikšanās 
ar viņiem, Jaunāko Ziņu līdzstrādnie-
kam, paskaidrojis, somiem nav bijusi 
cita izeja, kā parakstīt miera līgumu. 
Sūtnis piebildis, ka trīs ar pus mēnešus 
somu tauta cīnījusies viena pati, neda-
būjusi efektīvu palīdzību no ārvalstīm. 
Pēc somu valdības locekļu domām, 
šāds konflikta atrisinājums esot labā-
kais, kādu tagadējos apstākļos iespē-
jams panākt.

Iespēju robežās avīzes slavēja 
somu varonību. P. Bl.(Pēteris Blaus?) 
rakstīja Jaunākās Ziņās, ka Somija var 
būt gandarīta. Tā varonīgi izturējusi 
smago pārbaudījumu un pierādījusi ne 
vien savam bijušajam pretiniekam, bet 
visai pasaulei, ka somu tauta mīl savu 
tēvzemi, tā ir vienota un savas neatka-
rības cienīga.

Laikraksti atkal ievietoja kartes – 
ar jauno robežu.

Publicēta arī maršala Mannerhei-
ma pateicība somu karavīriem. Brīvās 
Zemes komentārā 14. martā izskaid-
rots somu-padomju miera līgums un 
nobeigumā secināts:

Mēs ejam pretim nākotnei, kas vēl 
var nest daudz pārsteigumu un nejau-
šību. Dabīgi, ka šādā laikā ikviena 
acs cerību pilna vēro notikumus, kas 

Ziemas karš – Robežkonflikts?
Turpinājums no 11. lpp.
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Ir skolas brīvdienas, 
un tomēr skolotāji pa-
liek skolotāji. Ja nemāca 
citus, tad mācās paši. 
Izglītības un Zinātnes 
ministrija, sadarbībā 
ar Latviešu valodas 

aģentūru rīkoja konkursu par finanšu 
līdzekļu piešķiršanu izglītojošu pasā-
kumu rīkošanai ārpus Latvijas. Uz to 
pieteicās un konkursu uzvarēja Lat-
viešu apvienība Austrālijā un Jaunzē-
landē. Pateicoties Dainas Grosas un 
Zintas Ozoliņas aktīvajam darbam, 
bija iespēja rīkot gadskārtējo Austrāli-
jas latviešu skolu skolotāju konferenci, 
kas Melburnā 27.  un  28.  septembrī 
pulcēja aptuveni 20 skolotājus no lat-
viešu skolām Adelaidē, Melburnā un 
Sidnejā.

Konference iesākās sestdienas 
rītā ar mūsu viešņas, kas bija ieradu-
sies no ASV, uzstāšanos. Līga Ejupe 
ir mākslas vēsturniece un Kinklāva 
Mākslas galerijas vadītāja Garezerā, 
ASV. L. Ejupe lasīja referātu par Lat-
viešu tēlotājmākslu. Iepazīstināja klau-
sītājus ar nozīmīgiem un pazīstamiem 
latviešu māksliniekiem, to mākslas 
darbiem un nozīmi latvietības veidoša-
nā un nostiprināšanā. Vairākkārt pār-
liecinājos, ka esam bagātīga, liela un 
nozīmīga tauta ar sen izkoptu gaumes 
izjūtu un mīlestību uz visu skaisto.

Nākamo praktisko darbnīcu vadīja 
Arnis Gross. Viņš iepazīstināja skolo-
tājus ar jaunumiem izglītības lietotņu 
jomā, ko varam izmantot, lai padarītu 
mācības latviešu skolās daudzpusīgā-
kas, bērniem saistošākas, dinamiskā-
kas un uztveramākas.

Svētdienas rītu iesākām ar pārska-

tu no katra štata skolas. Bija jauki uz-
zināt, kā klājies citiem; ar kādiem izai-
cinājumiem un idejām sevi nodarbina 
pārējie kolēģi Adelaidē un Sidnejā.

Tad konference turpinājās ar 
L. Ejupes referātu par to, kā mākslu 
iesaistīt valodas apguvē, vai drīzāk, 
kā ar mākslas palīdzību mācīt valodu. 
Bija lieliski piemēri no Garezera Va-
saras vidusskolas prakses, piemēram, 
Ēvalda Dajevska gleznu izpēte, ko at-
bilstoši vecumposma īpatnībām, spē-
jām un interesēm veica gan jaunāko 
klašu, gan vidusskolas skolēni.

Pēc pusdienu pārtraukuma mūs 
uzrunāja Marija (Maria) Gindidis, 
Monash Universitātes pasniedzēja un 
valodu apmācību eksperte ar lekciju 
Kā uzkurināt savas valodas stundas. 
Marija ir Grieķu skolas vadītāja. Šī 
skola īpaši uzteicama ar lielo piepra-
sījumu no ģimeņu puses. Tajā katru 
sestdienu mācās ap 600 skolēnu. Lie-
lākoties tas ir Marijas nopelns, patei-
coties viņas metodēm, kas balstītas uz 
zinātni par smadzenēm un to efektīvu 
darbību. M. Gindidis sniedza praktis-
kus vingrinājumus, ko daudzi skolo-
tāji labprāt ieviestu savās nodarbībās. 
Marija pauda atbalstu un cieņu visiem 
mūsu Latviešu skolu skolotājiem un 
vadītājiem un citiem iesaistītajiem, kas 
brīvprātīgi iegulda savu laiku un nere-
ti arī līdzekļus, lai nodrošinātu gludu 
mācību procesu.

Konference noslēdzās ar mūsu 
pašu Ilzes Ziedares-Švarcas lekciju 
Kā būt interesantam skolotājam. Ilze 
dalījās savā pieredzē, zināšanās un 
pašas atziņās, kā kļūt par skolotāju – 
superzvaigzni savā jomā. Kā praktiski 
iesaistīt bērnus, kā viņiem likt justies 

sadzirdētiem, kā savas stundas padarīt 
mūsdienīgākas un personiskākas.

Šī nedēļas nogale bija piepildīta 
un vienlaikus tā deva brīdi apstāties 
un pārdomāt savas metodes un lietas, 
kas būtu jāuzlabo, mācot valodu. Gri-
bu pateikties visiem, kas pielika savu 
roku, lai konference noritētu veik-
smīgi. Paldies arī saimniecei Lindai 
Drēziņai par gardajām maltītēm. Ļoti 
priecājos par praktiskajiem padomiem 
un idejām no ikkatra lektora. Domāju, 
ka ikviens konferences apmeklētājs 
varēs savā praksē ieviest ne vienu vien 
spēli, uzdevumu vai mācību triku.

Vēlos iedrošināt visus esošos sko-
lotājus piedalīties šādā konferencē 
arī nākamgad, jo iegūtās zināšanas ir 
praktiskas un noder arī ārpus Latviešu 
skolas. Tiem, kas vēl domā – kļūt vai 
nekļūt par skolotāju? – viennozīmī-
gi – Jā! Mums var būt simt un viens 
sociālais klubs, bet, ja bērni nepratīs 
valodu, viņu sapratne par Latviju un 
latvietību būs apdraudēta.

Lāsma Feldmane
Laikrakstam „Latvietis“

varētu stiprināt drošības sajūtu. Lielu 
drošības faktoru Austrumeiropā mēs 
saskatām Padomju Savienības mie-
ra nostiprināšanas centienos. Visus 
līgumus, ko PSRS slēgusi ar Baltijas 
valstīm, mēs esam uzņēmuši dziļā pār-

liecībā, ka tie veltīti mieram. Somija, 
kas cīņu laikā sakausējusi savu tautu 
vēl ciešākā vienībā, nākamās dienas 
veltīs valsts atjaunošanas un jaunbū-
ves darbam.

Jau marta beigās Jaunāko Ziņu la-
sītāji uzzināja, kā dzīve rit Sarkanās 
armijas ieņemtajās Somijas teritorijās. 
Par to vēstīja atreferējums no laikrak-

sta Karsnaja Zvezda: Vecie somu ielu 
nosaukumi nekavējoties aizvietoti ar 
jauniem padomju nosaukumiem, bet 
Terijoki jau nodibināts pirmais pa-
domju kolchozs.

Anna Žīgure
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums saīsinātā veidā 
lasāms laikrakstā „Latvijas Avīze“

Ziemas karš – Robežkonflikts?
Turpinājums no 12. lpp.

Konference Melburnā 
Pulcina 20 skolotājus no trim pilsētām

Lektores. No kreisas: Ilze Zieda-
re-Švarca, Marija (Maria) Gindidis, 
Līga Ejupe.
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Marija (Maria) Gindidis sniedz praktiskus vingrinājumus.
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Skolotāju konferences dalībnieki.
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latvju tautu, rotā puisi, rotā meitu...
Svētku runu Latvijas izaicinājumi 

un izredzes jaunajā politikas laikme-
tā vienlaikus abās valodās – latviešu 
un angļu – teica mūsu cienījamais 
Dr. med. Jānis Sīpols. Jānis Sīpols ir 
piedzimis, uzaudzis un izglītojies Siet-
lā, brīvas demokrātijas apstākļos, bet 
pēdējos 20 gadus dzīvojis un strādājis 
Latvijā. Tādēļ kā mācībspēkam viņam 
ir iespēja salīdzināt izglītības sistēmu 
ASV un Latvijā, saprast, kā jaunā pa-
audze redz pasauli.

Viņš īsumā ļoti konstruktīvi anali-
zēja savstarpēji saistītos procesus Lat-
vijas ārpolitikā un iekšpolitikā, vairāk 
pakavējoties jautājumā par energore-
sursiem, naftu. Viņš atgādināja, cik 
laimīgas ir Baltijas valstis, kad sabrū-
kot PSRS, tām ir izdevies samērā vieg-
li atgūt brīvību ar mazu cilvēku upuru 
skaitu, salīdzinoši ar citām valstīm, 
un uzsvēra, ka Latvija nekad savā pa-
stāvēšanas vēsturē nav bijusi tik dro-
šā starptautiskajā situācijā kā tagad. 
Latvija un Baltijas valstis ir iekļuvu-
šas Rietumu struktūrās: ES, NATO, 
Pasaules tirdzniecības organizācijā, 
Eirozonā, Ekonomiskās sadarbības un 

attīstības organizācijā pasaules 34 vis-
attīstītākajās valstīs.

Piemērs ir situācija tagad, kad 
Austrumu kaimiņš ir iebrucis Ukrainā. 
Lai arī pasaule reaģēja novēloti, tomēr 
Krievija jau tagad sāk asi izjust uzlikto 
sankciju rezultātus: investīcijas strau-
ji samazinās, naftas cenas krīt. Un lai 
gan Maskavas melu rupors pastiprina 
iebiedēšanas politiku, Baltijas valstis 
jūtas aizsargātas, un vismaz šajā brīdī 
tām Ukrainas liktenis nedraud. Demo-
krātija Latvijā pamazām nostiprinās. 
Tās būtisks stūrakmens ir brīvā prese. 
(Tagad Krievijā nožņaugta!)

Tomēr nedrīkst aizmirst, teica 
J. Sīpols, par kādu cenu demokrātija 
tiek nostiprināta: demogrāfija kritiska, 
300 tūkstoši izbraukuši (ekonomiskais 
spiediens), sabiedrība noveco, dzims-
tība nepietiekoša. Tādēļ Laimdotas 
Straujumas jaunās valdības vieni no 
galvenajiem virzieniem ir cīņa pret 
nabadzību, veicinot tautsaimniecības 
izaugsmi un uzlabojot iedzīvotāju dzī-
ves kvalitāti. Tam visam pamatā rūpes 
par drošību: aizsardzību, enerģētiku. 
Kā ļoti svarīgu panākumu J. Sīpols vēl 
minēja Latvijas pilsonības saglabāša-
nu latviešiem ārvalstīs.

Svinīgā pasākuma noslēgumā 
Maijas Riekstiņas vadībā koris Sigul-

das balsis dziedāja Maijas Riekstiņas 
Latviešu gadalaiku kantāti, Raimonda 
Paula dziesmu (J. Petera vārdi) Pacel 
galvu baltā māte un Raimonda Tigu-
ļa (Rasas Begavičutes vārdiem) Lec, 
saulīte. Karogu iznešanai, kā vienmēr, 
sekoja ar sajūsmu kopīgi nodziedātā 
Daugav’ abas malas.

Paldies Valsts svētku rīkotājiem 
Latviešu biedrībai Vašingtona štatā 
un visiem. kas pielika roku, lai Valsts 
svētkus nosvinētu pa godam!

Sarmīte Lunde
Laikrakstam „Latvietis“

deva jau sen, bet tautas pieprasījums 
nerimstas. (Nākamgad vajadzēs cept 
vairāk, varbūt jau jūlijā un oktobrī at-
kal – tās jau glabājas.) No galīga kauna 
mūs izglāba Zanda Nīts, kura atnesa 
veselu lielu grozu gan ar cepumiem, 
gan ar izgreznotiem piparkūku cil-
vēciņiem. Būs jāmēģina viņu iesais-
tīt Vanadzēs – tāda jauna, enerģiska 
dāma mums labi noderētu.

Vanadzes pašas bija sacepušas kū-
kas, pīrāgus un, protams, neiztrūka 
Geņas gardā torte. Paulīne atnesa ap-
rikozes no sava dārza – tās viens un 
divi pazuda. Varbūt pārdevām par lētu 
tik labu mantu.

Kamēr zālē gāja vaļā tirgošanās, 
citi dzīvojās pa otru telpu, kur pasnie-
dza pusdienas – šefa izvēli no aukstā 
galda un varēja iebaudīt arī no bāra. 
Mums nekad netrūkst iemesls svinēt 
(ja nav nekas, kaut ko izdomājam!), un 
šoreiz bija pat divi: apsveicām Geņu, 

jo viņas mazdēla ģimenē nupat bija 
pieaugums – turklāt dvīnīši! Tātad 
viņa ir vecvecmāmiņa. Arī Birutai 
bija iemesls svinēt, jo Vanagos ienāca 
neparedzēts ciemiņš, viņas dēls Uldis 
Brūns, no Latvijas! (Jā, tas pats, kas 
kandidēja Saeimas vēlēšanās.) Kas par 
pārsteigumu, un prieki bez gala!

Tā nu redzi, ka mēs dzīvojam vie-
nos priekos. Un svētki vēl tikai nāk!

Lai Tev skaisti Ziemassvētki un 
laimes un veselības pilns jaunais gads!

Gunta

Adelaidē Ziemassvētku tirdziņš
Turpinājums no 2. lpp.

šīs gaismas spēles apglezno dabu.
Noriet Saule vakarā,
Meža galus pušķodama:
Liepai lika zelta kroni,
Ozolam’i sudrabiņa.

Gaiša bija tā naksniņa,
Kad spīdēja Auseklītis;

Vēl gaišāka tā naksniņa,
Kad spīdēja Mēnestiņš.

Ellas lektors šajā kompozīcijas 
klasē bija izcilais austrāliešu kompo-
nists Karls Vains (Carl Vine).

Kultūras dienu atklāšanā dzirdēsim 
šo darbu ar ne tikai četrām balsīm, bet 
ar veselu kori! Koris Pernigele no Lat-
vijas iestudēs Ellas kompozīciju un to 
dziedās ar Sandras Birzes klavieru un 

Vēsmas Putniņas vijoles pavadījumu.
Ella ir viena no talantīgākajām Aus-

trālijas latviešu muzikantēm. Viņas ie-
jūtīgā muzicēšana un priecīgais smaids 
nes gaismu visur, kur viņa spēlē.

Nāciet uz Kultūras dienu Atklāša-
nas koncertu noklausīties šo jaunradī-
to skaņdarbu!

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

Ella Mačēna – komponiste
Turpinājums no 8. lpp.

Svētki Sietlā
Turpinājums no 7. lpp.

Dr. Jānis Sīpols.
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Koris „Siguldas balsis“.
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Apmeklētāji dzied „Daugav’ abas malas“.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 13. dec., plkst. 9.30 – 13.00 
Mazais Ziemassvētku tirdziņš Tālavas 
kafejnīcā. Latviskas preces piemērotas 
Ziemassvētku dāvaniņām bērniem, 
pieaugušiem vai pašam par prieku. 
Tirdziņš šogad piedāvā iespēju citiem 
izstādīt un pārdot mantas. Tirgotāji, 
lūdzu paziņot Ingai līdz 6. dec. – 0405 
228 778 vai thelatvianlunchroom@
hotmail.com.
Sestdien,  13.  dec., plkst. 11.00 LAI-
MAS Ziemassvētku sanākšana ALB 
namā. Līdzi ņemams groziņš un dāva-
niņa $10 apmērā. Gaidām jūsu kompā-
niju. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
5. dec.
Svētdien,  14.  dec., plkst. 16.00 Ade-
laides Latviešu skolas Ziemassvētku 
pikniks Tālavas pagalmā. Ņemiet līdzi 
pīrāgus un piparkūkas, velciet mugurā 
Ziemassvētku krāsas un nāciet padzie-
dāt Ziemassvētku dziesmas un sagai-
dīt ciemos Ziemassvētku vecīti. Visi, 
visi, jauni un veci aicināti!

Trešdien,  17.  dec., plkst. 10.30 iz-
braukšana no ALB nama uz Bridge-
water Inn LAIMAS pusdienām. Mak-
sa $22,90 par 3 kursu maltīti. Lūdzu, 
ņemiet līdz dāvaniņas (līdz $10) ko-
pīgai apdāvināšanai. Pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 12. dec.
Sestdien, 20. dec., plkst. 16.00 Vana-
džu Ziemassvētku eglīte DV namā. 
Dalīsimies kopīgās svētku dziesmās 
un klausīsimies vanadžu ansambli un 
citus priekšnesumus. Jūsu līdzpaņem-
tais groziņš kuplinās kopīgo mielasta 
galdu un būs par svētību vanadžu ka-
sei. Visi laipni aicināti!
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Trešdien,  24.  dec., plkst. 18.00 Zie-
massvētku svētvakara dievkalpojums 
ar dievgaldu.
Ceturtdien,  25.  dec., plkst. 11.00 
Kristus piedzimšanas svētku dievkal-
pojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien,  13.  dec., plkst. 11.00 Zie-

massvētki sabraukuši – Ziemassvētku 
eglīte Latviešu namā, dziesmas un 
mielasts. Ziemassvētku vecītis ar dā-
vanām un tirdziņš!
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Svētdien,  21.  dec., plkst. 18.30 
Ziemsvētku vakara dievkalpojums 
svecīšu gaismā Nācaretes baznīcā.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Otrdien,  23.  dec., plkst. 19.00 Zie-
massvētku dievkalpojums Sv. Pētera 
baznīcā, Reid. Kalpos māc. Kolvins 
Makfersons.

Melburnā
Sestdien,  13.  dec., plkst. 12.00 Dau-
gavas skolas gada noslēgums un eglīte 
Latviešu namā.
 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
11. decembris
Valdemārs, Valdis, Voldemārs
1659. Holande pārņem Jēkaba fortu un 
Jēkabpili (Jacobusstadt) Tobago.
1938. rakstnieks, publicists Atis Skal-
bergs.
1994. Pirmais Čečenijas karš: Krievi-
jas prezidents Boriss Jeļcins apstipri-
nāja karaspēka ievešanu Čečenijā.

12. decembris
Iveta, Otīlija
1889. rakstnieks Kārlis Zariņš
1939. PSRS noraida Tautu Savienības 
lūgumu izbeigt karu pret Somiju.
1951. psihologs, sabiedrisks darbi-
nieks Austrālijā Aldis Putniņš.

13. decembris
Lūcija, Veldze
1939. bibliotekāre Anda Purena.
1954. teātra un filmu aktieris Mārtiņš 
Vilsons.
1964. sociolingvists, uzņēmējs, politi-
ķis, LR ekonomikas ministrs (2004.g. 
2.dec. – 2006.g. 7.apr.) Arturs Krišjā-
nis Kariņš.

14. decembris
Auseklis, Gaisma
1939. PSRS izslēgta no Tautu Savienī-
bas sakarā ar uzbrukumu Somijai.

15. decembris
Johanna, Hanna, Jana
1884. fotogrāfs Vilis Rīdzinieks (uz-

ņēma vienīgo fotogrāfiju no Latvijas 
neatkarības pasludināšanas Nacionālā 
teātrī 1918. gada 18. novembrī).

16. decembris
Alvīne
1945. Hanavā (Vācijā) dibināta Latvie-
šu Preses Biedrība.

17. decembris
Hilda, Teiksma
1923. komponists Longīns Apkalns.
1923. SLT aktrise Zeltīte Nīce.
1927. dzejnieks, literatūras zinātnieks, 
kritiķis Ivars Ivasks.
1927. uzņēmējs Austrālijā Ansis Skul-
te.  ■

pozīcijā. Katedrālē izskanēja plaša 
skaņa un aizraujošs solo. Katedrāles 
pilnās zāles klausītāji bija aizkustināti 
par izveidotajām mūzikas bildēm un 
parādīja savu patiku ar nerimstošiem 
aplausiem.

Koncerta dienā Aldim iekrita vār-
da diena, un no tautiešiem publikas 
priekšā viņš saņēma puķu klēpi sar-
kanbaltsarkanās krāsās.

Dažiem varbūt Hendeļa kompozī-
cija negāja pavisam pie sirds, jo bija 
sadalīta 30 atsevišķos fragmentos, bet 
piekrišana bija, jo izpildījums bija aug-
stā līmenī. Solistu rindās bija skanīgas 
balsis – soprāns Luīze Pērfekte (Louise 

Perfect), kontrtenoram Metjūsam Rati-
jam (Mathew Rutty) dziedot altu parti-
tūru, ko bieži nedzird; tenors Branko 
Lovrinov un bass Kīts Hemptons. 

Pie ērģelēm bija apdāvinātais Džo-
šua van Konkelenbergs (Joshua van 
Konkelenberg).

Pēc koncerta draugi un radi bija ie-
lūgti pakavēties blakus zālē uz koristu 
sarūpētām uzkodām un atspirdzino-
šiem dzērieniem. Latviešu pulciņš va-
rēja pakavēties pie diriģenta un koris-
tiem, kā arī paši savā starpā pārrunāt 
diženo koncertu.

„Man šis skaņdarbs patīk ar vārdu 
atkārtošanu veidojot ritmu, kas rada 
īpašu sajūtu attiecībā ar tekstu. Es arī 
domāju, ka vārdi atspoguļo vēstures 
notikumus, mūzika rada atmosfēru un 

ietērpj to skaistā formā. Vairākās da-
ļās sajutos kā meditācijā, jo vārdi at-
kārtojās,“ tautiete Elīna Rikarde (alts).

Koru tīmekļu lapā koristi sav-
starpēji nobalsoja, ka Ps 105:3, 
2Moz 9:23,24 ir vispatīkamākā dzie-
dājuma daļa. Jāsaka, ka es viņiem ir 
piebiedrojos. Varbūt tās bija bungas, 
kas palīdzēja muzikāli savīt to krusu 
ar uguni, dodot šai daļai īpašu izjūtu.

Ja Hendelis nebūtu sekojis savai 
sirds mīlai, bet vecāku vēlmei, tad 
1738. gadā vietējā pilsētas ēkā būtu 
šilte – G. F. Handel – advokāts – un 
nevis šis iespaidīgais skaņdarbs.

Paldies Aldim un visiem vakara pa-
sniedzējiem par skanīgo garīgo barību!

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

„Izraēlieši Ēģiptē“ Adelaidē
Turpinājums no 8. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 9. decembrī.
€1 = 1,49030 AUD
€1 = 0,79015 GBP

€1 = 1,61020 NZD
€1 = 1,23690 USD

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  14.  dec., plkst. 10.00 Zie-
massvētku ieskaņas koncerts (3. 
Adventa svētdiena)
Svētdien,  21.  dec., plkst. 10.00 4. 
Adventa svētdienas dievkalpojums.
Svētdien,  21.  dec., plkst. 14.00 4. 
Adventa svētdienas dievkalpojums 
Latviešu ciemā.
Trešdien, 24. dec., plkst. 14.00 Kris-
tus dzimšanas svētku dievkalpojums 
Sv.  Mateja baznīcā Futskrejā.
Trešdien, 24. dec., plkst. 18.00 Kris-
tus dzimšanas svētku dievkalpojums.
Ceturtdien,  25.  dec., plkst. 10.00 1. 
Ziemassvētku dievkalpojums angļu 
valodā.
Ceturtdien,  25.  dec., plkst. 14.00 1. 
Ziemassvētku dievkalpojums Latviešu 
ciemā.
Svētdien,  28. dec., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  21.  dec., plkst. 10.30 diev-
kalpojums angļu valodā.
Trešdien, 24. dec., plkst. 18.00 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Svētdien, 21. dec., plkst. 14.00 Teātris 
Burvis no Oza zemes Latviešu namā.
Piektdien,  26.  dec., plkst. 9.30 
AL55KD – Ģimenes diena Sv. Jāņa 
baznīcā.
Piektdien,  26.  dec., plkst. 14.00 
AL55KD – Dievkalpojums Vienības 
baznīcā.
Piektdien,  26.  dec., plkst. 16.00 
AL55KD – Atklāšanas koncerts Lat-
viešu namā.
Piektdien,  26.  dec., plkst. 18.00 
AL55KD – Izstāžu atklāšana un iepa-
zīšanās Latviešu namā.
Piektdien,  26.  dec., plkst. 19.30 
AL55KD – Danču vakars Zaļumballe 
Latviešu namā.
Sestdien,  27.  dec., plkst. 13.30 
AL55KD – Garīgās mūzikas koncerts 
Sv. Jāņa baznīcā.
Sestdien,  27.  dec., plkst. 16.00 
AL55KD – Laimas Muzykantu kon-
certs Latviešu namā.
Sestdien,  27.  dec., plkst. 19.45 
AL55KD – Izbraukums Kuģītis Smu-
ģītis King Street Wharf 9, Darling 
Harbour (pie Cargo Bar).
Svētdien,  28.  dec., plkst. 16.00 
AL55KD – Teātris Burvis no Oza ze-
mes Latviešu namā.
Svētdien,  28.  dec., plkst. 19.30 
AL55KD – Īsfilmu konkurss Pīrāgs.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  14.  dec., plkst. 10.00 
3. Adventes svētdienas dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  21.  dec., plkst. 10.00 
4. Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
Trešdien, 24. dec., plkst. 18.30 Kristus 
dzimšanas svētkvakara korāļu dievkal-
pojums. (Angļu un latviešu valodās).
Ceturtdien,  25.  dec., plkst. 10.00 
Kristus dzimšanas svētku dievkalpo-
jums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 14. dec., plkst. 12.00 drau-
dzes Eglīte SLB namā, M.Siliņa zālē. 
Dievkalpojums baznīcā nenotiks.
Svētdien, 21. dec., plkst. 9.30 Adven-
tes dievkalpojums.
Piektdien, 26. dec., plkst. 14.00 Kul-
tūras Dienu dievkalpojums. Piedalī-
sies koris Pernigele no Liepupes, diri-
ģente Arta Zunde.

Zelta piekrastē
Svētdien,  14.  dec., plkst. 12.00 Zie-
massvētku pusdienas Vācu klubā. 
Biedriem subsidēts.

Vācijā
Sestdien, 13. dec., plkst. 14.00 Latvie-
šu centrā Bērzaine, Freiburgā notiks 
Ziemassvētku dievkalpojums; kalpos 
arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis.
Svētdien,  14.  decembrī, plkst.14.00.
Hamburgas Sv. Pētera baznīcas Mār-
tiņa kapellā (Bei der Petrikirche 2, 
20095 Hamburg) notiks Adventa – 
Kristus Piedzimšanas svētku dievkal-
pojums. Kalpos mācītājs Tālis Rēdma-
nis; pie ērģelēm Santa Bulatova. Pēc 
dievkalpojuma sadraudzības brīdis 
baznīcas kafejnīcā.

Zviedrijā
Sestdien, 20. dec., plkst. 12.30 - 16.00 
ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ ar 
svaigi vestiem labumiem no Latvijas. 
Zviedrijas Latviešu apvienības (ZLA) 
telpās Stokholmā, Wallingatan 34, 5. 
stāvā (durvju kods 8591).
Trešdien, 24. dec., plkst. 14.00 Kris-
tus piedzimšanas svētku dievkalpo-
jums Somu baznīcā, (Finnska kyrkan), 
Slottsbacken 2C, Stokholmā. Diev-
kalpojumā muzicē vokālais ansamblis 
Christer Wikmark vadībā.

Latvijā
Līdz  11.  dec.,  Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā (LNB) būs apskatāma LNB 
un nodibinājuma Rīga 2014 izstāde 
1514.Grāmata.2014. Ieeja bez maksas.
Piektdien, 12. dec., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Sestdien,  13.  dec., Fēliksa Men-
delszona-Bartoldi liriski skaistā ora-
torija Elija skanēs festivāla Eiropas 
Ziemassvētki koncertā Lielajā ģildē. 
Oratorijas atskaņojumā piedalīsies so-
listi Elīna Šimkus (soprāns), Ieva Parša 
(mecosoprāns), Andreass Šāgers (te-
nors), Egils Siliņš (basbaritons), Valsts 

akadēmiskais koris Latvija un Latvi-
jas Nacionālais simfoniskais orķestris 
igauņu maestro Olari Eltsa vadībā.
Svētdien,  14.  dec., plkst. 18.00 Vid-
zemes koncertzāle Cēsis Iļģi kon-
certs; noslēgumā ar dančiem, rotaļām.
Svētdien,  14.  dec., Rīgas Evaņģēlis-
kās draudzes dievkalpojums Vecajā 
Sv. Ģertrūdes baznīcā, Rīgā.
Svētdien,  14.  dec., kultūras pilī Zie-
meļblāzma (Ziemeļblāzmas ielā 36, 
Rīgā) norisināsies pirmais Operetes 
Jaungada koncerts, kurā skatītājus 
priecēs saksofonists Artis Gāga, so-
listi: Sonora Vaice, Ingus Pētersons, 
Laura Teivānei, Operetes orķestris un 
diriģents Guntars Bernāts. Koncertu 
vadīs Liene Jakovļeva. 
Otrdien, 16. dec., plkst. 19.00 Leona 
Brieža 65. jubilejas koncertuzvedums 
Atziedi, dvēsele jaunajā koncertzā-
lē Rīga (Latvijas Zinātņu akadēmijā, 
Akadēmijas laukumā 1). Koncertuz-
vedumā piedalīsies Aija Andrejeva, 
Dainis Skutelis, Viktors Lapčenoks, 
grupa Credo, Ginta Krievkalna, Žoržs 
Siksna, Ingus Pētersons, Adrians Ku-
kuvass, Jānis Paukštello, Rīgas Doma 
zēnu koris diriģenta Mārtiņa Klišāna 
vadībā, kā arī koris Balsis diriģenta 
Inta Teterovska vadībā.
Trešdien, 17. dec., plkst. 18.00 Apgā-
da Mansards filmu programma Nice-
Place Mansards Krišjāņa Barona ielā 
21a (māja pagalmā). Vīri no latviskas 
Latvijas – Jānis Jaunsudrabiņš (doku-
mentālā filma, 1981, režisors Aivars 
Freimanis, 21’); Kārlis Skalbe (do-
kumentālā filma, 1990, režisore Rūta 
Celma, 20’, filmā piedalās rakstnieka 
meita Ilze Skalbe-Legzdiņa); Brāļi 
Kaudzītes (dokumentālā filma, 1976, 
režisors Ansis Epners, konsultējis Ro-
mans Pussars, stāsta Pauls Putniņš, 
20’), Pēdējā vasara (LTV spēles īs-
filma, 1990, režisore Skilla Rikarde, 
30’ – rakstnieka Edvarda Virzas pēdē-
jā vasara). Ieeja bez maksas.
Sestdien, 20. dec., plkst. 18.00 Jaunjel-
gavas novada kultūras namā Iļģi kon-
certs, noslēgumā ar dančiem, rotaļām.
Sestdien,  20.  dec., plkst. 18.00 sa-
gaidot gada gaišākos svētkus, Rīgas 
Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā uz kon-
certu ZieMASKAsvētki aicina jauniešu 
koris Maska un diriģents Jānis Ozols. 
Aizvien jauni instrumentālās un balsu 
saspēles meklējumi atklās vēl nedzir-
dētas muzikālās nianses, uzburot pa-
visam īpašu un siltu svētku noskaņu.
Svētdien, 21. dec., plkst. 23.55 (ieeja 
no plkst. 23.00) Iļģi koncerts kon-
certzāle RĪGA. Koncerta laiks nav 
izvēlēts nejauši – tas sakrīt ar astro-
nomisko ziemas saulgriežu iestāšanos 
plkst. 01.03.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


